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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Значення стратегічної поведінки, яка дозволяє підприємству вижи-

ти в конкурентній боротьбі у довгостроковій перспективі, різко зрос-
тає з року в рік. Усі підприємства в умовах жорсткої конкуренції та 
постійно змінної ситуації повинні не тільки концентрувати увагу на 
внутрішньому стані справ на підприємстві, але і виробляти стратегію 
довгострокового виживання, яка б дозволяла їм пристосовуватись до 
змін, що відбуваються у зовнішньому оточенні. Саме тому серед на-
вчальних дисциплін, що відіграють провідну роль у формуванні необхід-
них знань у студентів виділяється „Стратегія підприємства”.  

Вивчаючи цю дисципліну, студенти повинні досконало оволодіти 
спеціальними знаннями та основами стратегії підприємства на рівні су-
часних вимог, що сприятиме їх ефективній роботі як майбутніх економі-
стів, успішному вирішенню ними різноманітних виробничих, економіч-
них та соціальних завдань.  

Навчальна дисципліна „Стратегія підприємства” вивчається відпо-
відно до затвердженої навчальної програми, а самостійна робота є не-
обхідною умовою засвоєння навчального матеріалу. Вона виконується 
кожним студентом відповідно до варіанта, визначеного викладачем, а 
звіт про неї обов’язково представляється і захищається на кафедрі 
економіки підприємства не пізніше, ніж за тиждень до дати підсумко-
вого контролю (екзамену). Захищений звіт зберігається на кафедрі 
економіки підприємства протягом року. 

Текстова частина звіту оформляється на стандартних аркушах па-
перу формату А4 з однієї сторони. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 
мм, праве – 10 мм. Набір тексту – комп’ютерний. Рисунки та таблиці 
розміщуються як в тексті, так і на окремих аркушах паперу і повинні 
мати нумерацію та назву. Посилання на використанні літературні та 
інші джерела здійснюється шляхом зазначення у дужках числа, під 
яким вони наведені у списку використаної літератури. 

Загальних обсяг звіту, незалежно від форми, має складати 8 – 
10 сторінок друкованого тексту разом із таблицями, графіками, 
списком використаної літератури та додатками. 

При виникненні певних труднощів, пов’язаних з вивченням 
матеріалу, необхідно звернутись до викладача на кафедру еко-
номіки підприємства за консультацією. 
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2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Стра-

тегія підприємства”  є складання письмового звіту за однією із реко-
мендованих у табл. 1 тем. 

Таблиця 1. 

Варіанти самостійних робіт  
 

№ 
з/п 

Зміст (основні питання) самостійної роботи 
Рекомендована 

література 
1 2 3 

1. 

Місце стратегії підприємства в економічній нау-
ці; об’єктивні суб’єктивні фактори інтенсифіка-
ції наукових досліджень щодо стратегії підпри-
ємства та практичного впровадження позитив-
них результатів; сучасні погляди на роль страте-
гії у функціонуванні підприємства. 

1, 2, 10, 4, 17 

2. 

Минуле і сучасне перспективного планування в 
Україні; ієрархічна система планування народ-
ного господарства за радянських часів, її перева-
ги та недоліки; проблеми планування на підпри-
ємстві в умовах трансформації економічної сис-
теми країни. 

2, 9, 10, 14, 17  

3. 
Стратегія як концентрований вираз політики пі-
дприємства в заданих умовах середовища. 

9, 10, 14, 17, 
20 

4. 
Типи планування комплексних стратегій: плану-
вання згори-донизу, планування шляхом безпе-
рервної взаємодії рівнів ієрархії. 

9, 10, 11, 20 

5. 

Інформаційне забезпечення процесу розроблен-
ня стратегії; економічний, політико-соціальний 
та організаційний аспекти формулювання стра-
тегії; послідовні та паралельні процеси при фо-
рмулюванні стратегій. 

7, 8, 10, 13, 14  

6. Бенчмаркінг, його різновиди та принципи. 5, 7, 11, 12, 13 
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Продовж. табл. 1 
 

1 2 3 

7. 

Загальний аналіз галузі (місце в народному гос-
подарстві, зрілість, ринки сировини, збуту, при-
бутковість, темпи інновацій тощо); різна чутли-
вість підприємств до факторів зовнішнього се-
редовища; загрози та позитивні можливості для 
підприємства. 

2, 3, 5, 8, 11, 
12, 13,14  

8. 
Багатофакторний системний аналіз основних 
факторів зовнішнього середовища (PEST-аналіз) 

2, 11, 12, 13 

9. 

Різна чутливість підприємств до факторів зов-
нішнього середовища; загрози та позитивні мо-
жливості для підприємства, методика їх визна-
чення; побудова матриць можливостей та загроз 
для підприємства, використання результатів 
аналізу матриць. 

2, 5, 12, 13, 14, 
16 

10. 
Методи функціонального аналізу підприємства, 
методика аналізу ресурсного потенціалу підпри-
ємства. 

2, 5, 13, 16, 19 

11. Галузеві ключові фактори успіху 11, 12, 13 
12. Діагностика проблем підприємства 12, 16 

13. 

Процес визначення напрямку руху підприємст-
ва, головні та другорядні, кількісні і якісні цілі 
підприємства; цілі та стандарти, їх співвідно-
шення 

2, 3, 8, 10, 14 

14. 

 Поняття, види та принципи формулювання ці-
лей підприємства. Вибір цілей підприємства. 
Побудова ієрархії цілей.. Визначення індивідуа-
льних цілей. Організація формування цілей. 
Централізований підхід. Децентралізований під-
хід. Змішаний підхід. 

2, 9, 10, 12, 17 

15. 
Стратегії на зовнішніх ринках і закордонний до-
свід 

2, 5, 10 

16. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства 5, 10, 18 
17. Ризики обраної стратегії 10, 11, 12, 18 

18. 
Основні класифікації  конкурентних стратегій 
(за М. Портером, Ф. Котлером, А. Юдановим) 

9, 11, 13, 15, 
19 
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Продовж. табл. 1 
 

1 2 3 

19. 
Прогнозування розвитку середовища діяльності 
підприємства. Методи прогнозування 

7, 13, 14, 20 

20. 
Бізнес плани та стратегічне планування, бізнес –
план у структурі стратегічного планування 

10, 11 

21. 
Моделі вибору стратегії. Потфельний аналіз у 
розробці стратегії підприємства. 

3, 5, 7, 8,  9, 11 

22. 
Інноваційні стратегії та методичні підходи до їх 
розроблення 

3, 5 

23. Продуктова стратегія підприємства 3, 12, 18 

24. 
Контроль за реалізацією стратегії. Критерії і по-
казники оцінки стратегічного контролю 

2, 3, 7, 11, 13, 
14 

 
 

3. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА 
 

(Знайдіть одну правильну відповідь) 
 

1. Стратегія підприємства – це: 
а) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення отримання 

прибутку; 
б) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення підприємст-

ва всіма ресурсами; 
в) комплексна програма дій, спрямована на ефективну діяльність, реа-

лізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей підпри-
ємства; 

г) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення перемоги над 
конкурентами. 

 

2. Поняття „стратегія” виникло?: 
а) в період між 480 і 221 рр. до н.е.;    
б) у 20-ті роки ХХ століття; 
в) у 50-ті роки ХХ століття; 
г) в кінці 70-х на початку 80-х років ХХ століття. 

 

3. Як наука „Стратегія підприємства” виникла?: 
а) в період між 480 і 211 рр. до н.е.;  
б) у 20-ті роки ХХ століття; 
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в) у 50-ті роки ХХ століття;    
г) в кінці 70-х на початку 80-х років ХХ століття. 

 

4. Стратегія підприємства розробляється для того, щоб: 
а) забезпечити розвиток і гнучкість підприємства; 
б) визначити напрямок розвитку підприємства й обґрунтувати шляхи 

досягнення цілей; 
в) об’єднати рішення керівників усіх рівнів управління щоб забезпе-

чити ефективну роботу підприємства; 
г) забезпечити конкурентні переваги у бізнесі. 

 

5. До спеціальних методів, які використовують для дослідження 
економічних явищ на підприємстві, не відносять: 
а) статистичний;                     б) експериментальний;   
в) діалектичний;                 г) абстрактно-логічний 

 

6. До загальних методів дослідження належить: 
а) статистичний;                    б) діалектичний; 
в) монографічний;                 г) абстрактно-логічний. 

 

7. Вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і май-
бутній стан підприємства, – це: 
а) планування;                       б) мотивація; 
в) організація;                        г) прогнозування. 

 

8. Особливістю підприємства як відкритої системи є: 
а) формування цін залежно від витрат виробництва; 
б) адаптація до зовнішнього середовища; 
в) зниження витрат за рахунок внутрішніх резервів; 
г) жорсткий контроль за виконанням завдань. 

 

9. Еволюція систем планування розвитку підприємства пройшла 
такі фази: 
а) фінансове, довгострокове, екстраполятивне та стратегічне плану-

вання; 
б) фінансове, поточне, стратегічне планування та стратегічне управ-

ління; 
в) фінансове, довгострокове, стратегічне планування та стратегічне 

управління; 
г) фінансове, поточне, екстраполятивне та стратегічне управління 
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10. Концепція підприємства як відкритої системи набула масового 
поширення з впровадженням на підприємстві: 
а) фінансового планування;             б) довгострокового планування; 
в) стратегічного планування;           г) стратегічного управління. 

 

11. Планування стратегії підприємства шляхом екстраполяції його 
минулої діяльності використовується у системі: 
а) фінансового планування;            б) довгострокового планування;  
в) стратегічного планування;          г) поточного планування. 

 

12.  Довгострокове планування базується на гіпотезі : 
а) про можливість людини передбачати та контролювати майбутнє; 
б) про можливість людини передбачати однак не контролювати май-

бутнє; 
в) про непередбачуваність майбутнього; 
г) майбутнє обов’язково буде складнішим за сьогодення. 

 

13.  Стратегічне планування – це: 
а) адаптивний процес, за допомогою якого здійснюється регулярне ро-

зроблення та коригування системи порівняно формалізованих планів 
на основі безперервного контролю та оцінювання змін, що відбува-
ються всередині та ззовні підприємства; 

б) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспе-
ктиву і майбутній стан діяльності підприємства; 

в) розроблення  відповідей на дії конкурентів, спрямоване на змен-
шення впливу загроз на діяльність підприємства та використання 
шансів, що сприяють успіху підприємства; 

г) розроблення місії підприємств та формулювання системи цілей. 
 

14. Стратегічне планування характерне тим, що воно: 
а) оцінює необхідні витрати і ресурси для впровадження розроблених 

заходів підвищення ефективності діяльності підприємства; 
б) розробляє цілі та альтернативні стратегії їхнього досягнення; 
в) розробляє “стратегічні відповіді” на дії конкурентів і спрямоване на 

зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використан-
ня шансів, що сприяють його успіху; 

г) розробляє місію підприємств та формулює систему цілей.  
 
15. Головними видами стратегічного управління підприємствами є:  
а) планування, організація взаємодії, мотивація і контроль; 
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б) на основі рангування стратегічних завдань, за слабкими сигналами, 
в умовах неочікуваних подій; 

в) виробниче, фінансове і маркетингове; 
г) на основі рангування стратегічних завдань, за сильними сигналами, 

в умовах неочікуваних подій. 
 

16. При стратегічному управлінні підприємством передбачається, 
що: 
а) майбутні тенденції завбачити неможливо, тому потрібно щоб усе 

підприємство функціонувало у стратегічному режимі реалізуючи ро-
зроблену реальну стратегію; 

б) майбутні тенденції можна передбачити шляхом екстраполяції істо-
рично складених тенденцій росту з урахуванням поточного стану 
середовища; 

в)  майбутні тенденції завбачити можливо, і саме тому необхідно ре-
гулярно розробляти та коригувати плани розвитку підприємства; 

г) майбутні тенденції завбачити неможливо, тому необхідно регуляр-
но розробляти та коригувати плани розвитку підприємства. 

 

17. Стратегічний набір це: 
а) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі на-

прямки його діяльності; 
б) набір стратегій різного типу, які розробляє підприємство на певний 

проміжок часу, що показує специфіку його діяльності та рівень пре-
тендування на місце і роль у зовнішньому середовищі; 

в) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює основні 
напрямки його діяльності; 

г) сукупність наступальних чи оборонних дій, спрямованих на ство-
рення стійкого становища в галузі, з метою успішного подолання 
чинників конкуренції і, гарантування максимальної віддачі від інве-
стованого капіталу.  

 

18. Ієрархія „стратегічного набору” однопрофільного підприємства 
включає стратегії: 
а) конкурентну, функціональні та операційні; 
б) корпоративну, бізнесу, функціональні та операційні; 
в) корпоративну, бізнесу, функціональні та організаційні; 
г) бізнесу, конкурентну, функціональну та операційну. 
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19. На диверсифікованих підприємствах стратегічний набір розро-
бляється на: 
а) 2-ох рівнях;     б) 3-ох рівнях;        в) 4-ох рівнях;     г) 5-ти рівнях. 

 

20. Загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі 
напрямки його діяльності, – це стратегія: 
а) бізнесу;       б) фінансова;      в) корпоративна;    г) функціональна. 

 

21.Типами корпоративної стратегії є : 
а) стратегія зростання, стратегія стабілізації, стратегія диференціації; 
б) стратегія найменших сукупних витрат, стратегія диференціації, 

стратегія зосередження; 
в) стратегія стабілізації, стратегія диференціації, стратегія зосере-

дження, стратегія виживання; 
г) стратегія зростання, стратегія стабілізації, стратегія скорочення. 

 

22.Стратегія діяльності підприємства, яка передбачає зосередження 
на існуючих видах та їх підтримку, називається: 
а) стратегія зростання;                                б) стратегія стабілізації; 
в) стратегія скорочення (виживання);       г) стратегія диференціації. 

 

23. Для реалізації стратегії зростання використовуються такі осно-
вні стратегії як: 
а) проникнення на ринок, диверсифікації,  глобалізації діяльності; 
б) диференціації, паузи, обережного просування, „нічого не зміню-

вати”, концентрації; 
в) найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження; розши-

рення; 
г) диверсифікації, диференціації, відмови від незалежності. 

 

24. Підприємства, які домінують на ринку або діють у сформова-
них галузях з  відносно стабільною технологією, обирають стратегію: 
а) зростання;      б) скорочення;      в) стабілізації;    г) диференціації. 

 

25. Стратегія диверсифікації полягає у: 
а) інтенсифікації руху товару, наступального просування та викорис-

тання конкурентоздатних цін; 
б) проникненні в нові сфери діяльності не характерні  раніше для під-

приємства, які покликані змінити, доповнити продукцію, що вже ви-
пускається; 

в) у входженні підприємства до міжнародних альянсів та союзів; 
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г) випуску  унікальної продукції. 
 

26. Стратегія диференціації продукції передбачає: 
а) проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції 

за рахунок використання нових технічних принципів; 
б) інтенсифікації руху товару наступального просування та викорис-

тання конкурентоздатних цін; 
в) нарощування обсягів виробництва; 
г) входження підприємства до міжнародних альянсів та союзів. 

 

27. Входження підприємства до міжнародних альянсів та союзів 
передбачає стратегія: 
а) глобалізації діяльності;                 б) відмови від незалежності; 
в) ліквідації;                                        г) стабілізації. 

 

28. Під стратегією ліквідації слід розуміти: 
а) що підприємство використовує процеси масового розпродажу про-

дукції за зниженими цінами; 
б) сукупність оборонних дій спрямованих на створення стійкого ста-

новища у галузі; 
в) форму виходу з ринку окремого бізнесу; 
г) закриття підприємства. 

 

29. Створюючи власну систему збуту продукції, підприємство ви-
користовує стратегію: 
а) диверсифікації назад;            б) товарної диференціації; 
в) диверсифікації вперед;          г) конгломератної диверсифікації. 

 

30. Яка із стратегій диверсифікації ґрунтується на виробництві но-
вих продуктів на базі існуючого бізнесу?:  
а) концентричної диверсифікації;     б) конгломератної диверсифікації; 
в) горизонтальної диверсифікації;    г) вертикальної диверсифікації. 

 

31. Існують такі стратегії бізнесу: 
а) маркетингової діяльності, НДПКР, виробництва, фінансова, еколо-

гічна та соціальна; 
б) зростання, стабілізації, виживання; 
в) найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження; 
г) стабілізації, диференціації, зосередження, виживання. 
 

32. Стратегії бізнесу призначені для:  
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а) для управління кожним функціональним напрямком діяльності біз-
несу; 

б) управління кожним видом продукції; 
в) управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльно-

сті; 
г) управління кожним окремим видом діяльності підприємства. 

 

33. Стратегія найменших сукупних витрат передбачає: 
а) зростання виробничих потужностей, зменшення витрат завдяки до-

свіду, політиці економії та мінімізації витрат у таких сферах, як 
НДПКР, сервіс, робота торгівельного персоналу, реклама тощо; 

б) пропозицію товару, що сприймається в межах галузі як унікальний; 
в) задоволення потреб споживачів тільки з високим рівнем доходів; 
г) випуск дешевої продукції низької якості. 

 

34. Стратегія найменших сукупних витрат найбільш доцільна, ко-
ли: 
а) попит є еластичним за ціною і серед продавців існує сильна цінова 

конкуренція; 
б) попит є нееластичним за ціною, а товар може бути удосконаленим; 
в) попит є нееластичним за ціною, а товар не може бути удосконале-

ним; 
г) обсяги виробництва є незначними. 

 

35. Для якої стратегії особливо важливою умовою є володіння зна-
чною часткою ринку та  сприятливий  доступ до сировини?: 
а) найменших сукупних витрат;           б) диференціації; 
в) зосередження;                                     г) виробничої. 

 

36. Стратегія диференціації спрямована на: 
а) випуск стандартизованої продукції; 
б) пропозицію товару, що сприймається в межах галузі як унікальний; 
в) задоволення потреб споживачів тільки з високим рівнем доходів; 
г) пропозицію багатьох  видів продукції. 

 

37. Існують такі види стратегії диференціації: 
а) зростання, стабілізації, виживання; 
б) корпоративна,бізнесу, функціональна,операційна; 
в) вдосконалення, спеціалізації, здешевлення, звуження; 
г) розширення, спеціалізації, здешевлення, звуження; 
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38. При використанні якої стратегії якість товарів дає змогу підп-
риємству встановлювати вищі ціни, оскільки споживачі готові їх 
сприйняти?: 
а) диференціації;               б) найменших сукупних витрат; 
в) інтеграції;                      г) диверсифікації. 

 

39. Стратегію диференціації слід застосовувати у випадку, коли: 
а) попит на продукцію є еластичним за ціною; 
б) підприємство переходить від одного виду діяльності до іншого; 
в) різноманітність продукції сприймається споживачами як її цінність; 
г) першочерговою стратегічною метою підприємства є зменшення ви-

трат. 
 

40. Стратегія зосередження спрямована на: 
а) випуск вузькопрофільної продукції; 
б) створення у відповідних галузях унікальної продукції; 
в) створення конкурентноздатної продукції з мінімальними витрата-

ми; 
г) найкраще обслуговування конкретної цільової групи споживачів. 

 

41. Функціональні стратегії – це: 
а) стратегії для управління головними ланками в середині функціона-

льних напрямків при рішенні щоденних оперативних завдань, які 
мають стратегічне значення; 

б) комплексна програма дій спрямована на формування і використан-
ня грошових коштів, фінансування капітальних вкладень і поточних 
витрат для забезпечення досягнення цілей та здійснення місії підп-
риємства; 

в) стратегії для управління кожним окремим функціональним напрям-
ком певної сфери діяльності бізнесу, які  забезпечують досягнення 
ними цілей для здійснення місії підприємства; 

г) стратегії для виконання основних функцій підприємства в межах 
операційних та бізнес-стратегій. 

 

42. Яка стратегія не відноситься до функціональних стратегій?: 
а) виробництва;       б) маркетингу;     в) фінансова;       г) зростання. 

 

43. Якій із стратегій у ринковій економіці підпорядкована стратегія 
виробництва?:  
а) фінансовій;        б) маркетингу;        в) операційній;       г) НДПКР. 
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44. З метою забезпечення нормального відтворення робочої сили та 
підвищення ефективності підприємницької діяльності розробляється: 
а) фінансова стратегія;              б) соціальна стратегія; 
в) стратегія маркетингу;            г) виробнича стратегія. 

 

45. Процес формулювання стратегій підприємства охоплює такі 
етапи: 
а) формування цілей, виявлення можливостей, виявлення альтернатив, 

аналіз наслідків, відбір стратегій, впровадження стратегій;  
б) аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, ана-

ліз шляхів диверсифікації, вибір конкретних стратегій; 
в) оцінка й аналіз існуючої стратегії, коригування існуючої або фор-

мування нової стратегії, прогнозування потенційно можливих гос-
подарських ризиків, обґрунтування і вибір стратегічних альтернатив. 

г) аналіз середовища, аналіз можливостей підприємства, вибір страте-
гії, формування системи цілей. 

 

46.  Зовнішнє середовище – це: 
а) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість і 

на які воно не може впливати взагалі, або чинить незначний вплив; 
б) сукупність факторів, які формують короткострокову прибутковість 

і на які воно не може впливати взагалі;  
  в) сукупність факторів непрямої дії,що впливають на підприємство 

через певні механізми та відносини; 
г) сукупність факторів прямої дії, що безпосередньо впливають на пі-

дприємство. 
 

47. Загальне зовнішнє середовища підприємства складають такі 
фактори як: 
а) постачальники, конкуренти в галузі, споживачі, потенційні конку-

ренти, виробники замінників товарів та послуг; 
б) економічні, політичні, екологічні, соціально-демографічні, рівень 

освіти населення, культурні традиції, складені в країні та рівень тех-
нологій; 

в) конкуренти, державні закони, фінансові організації, рівень техноло-
гій, джерела трудових ресурсів; 

г) міжнародне оточення, конкуренти в галузі, споживачі, фінансові ор-
ганізації, рівень технологій. 
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48. До операційного зовнішнього середовища входять такі компо-
ненти: 
а) постачальники, споживачі, потенційні конкуренти, конкуренти, що 

виробляють замінники – товари та послуги; 
б) постачальники, споживачі, конкуренти, фінансові організації, дер-

жавні закони, джерела трудових ресурсів; 
в) постачальники, споживачі, конкуренти, рівень технологій; 
г) економічні, екологічні, соціальні, політичні, рівень освіти населен-

ня. 
 

49. Пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підп-
риємства – це: 
а) сканування;     б) прогнозування;  в) моніторинг;    г) планування. 

 

50.  Моніторинг - це: 
а) інформаційна система, здатна швидко реагувати на змінні умови, 

досвід, ноу-хау; 
б) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та 

інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і 
тенденціями розвитку певних процесів; 

в) наукові дослідження інновацій у виробничому процесі; 
 г) пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підприєм-

ства. 
 

51. Модель Портера конкурентних сил у галузі включає такі голов-
ні чинники: 
а) конкуренти, джерела енергії, трудові ресурси, фінансові організації, 

державні закони; 
б) існуючі конкуренти, споживачі, постачальники, вплив уряду; 
в) політика, економіка, екологія, соціальний стан, рівень освіти насе-

лення, традиції в країні; 
г) існуючі конкуренти, потенційні конкуренти, споживачі, постачаль-

ники, товари-замінники. 
 

52.  Цінова конкуренція між підприємствами: 
а) призводить до збільшення прибутку в усій галузі; 
б) призводить до збільшення прибутку окремих підприємств; 
в) не змінює прибутку в галузі, лише впливає на його перерозподіл 

між конкуруючими підприємствами; 
г) призводить до зменшення прибутку в усій галузі. 
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53.  До потенційних конкурентів не можуть бути віднесені:  
а) диверсифіковані підприємства, які працюють у суміжних галузях; 
б) споживачі продукції виробничо-технічного призначення, які мо-

жуть налагодити частково чи повністю виробництво такої продукції; 
в) постачальники сировини, матеріалів і комплектуючих, які здатні 

налагодити переробку та складання на своїх підприємствах кінцевої 
продукції; 

г) підприємства, які працюють у тій же галузі.  
 

54. Вхідними бар’єрами підприємництва створюються такими го-
ловними способами: 
а) економія за рахунок масштабів, товарна диференціація, вимоги ін-

вестувань, перехідні витрати, доступ до каналів розподілу, відносні 
перевитрати незалежно від масштабу; 

б) параметри факторів виробництва, параметри факторів попиту, су-
перництво із галузевими підприємствами, вплив уряду, випадковий 
вплив; 

в) повільне зростання в галузі, недостатня диференціація, численні 
конкуренти, значний вплив товарів-замінників; 

г) відсутня або недостатня диференціація, відмінності між конкурен-
тами, високі стратегічні ставки. 

 

55. Який вхідний бар’єр постає перед підприємством-новачком, 
змушуючи витрачати значні кошти на завоювання авторитету у спо-
живачів?: 
а) товарна диференціація;            б) доступ до каналів розподілу; 
в) вимоги інвестувань;                  г) перехідні витрати. 

 

56. Сила постачальників як фактора конкуренції зростає, коли: 
а) галузь може задовольнятися іншими товарами-замінниками; 
б) товари постачальників є диференційованими; 
в) галузь є важливим покупцем для групи постачальників; 
г) товар постачальників – неважливий ресурс для бізнесу покупця. 

 

57.  Випуск товарів-замінників: 
а) стимулює галузеву конкуренцію накладаючи нижню межу на ціни; 
б) обмежує прибуток галузі накладаючи нижню межу на ціни; 
в) впливає лише на найбільш прибуткові галузі; 
г) обмежує прибуток галузі накладаючи верхню межу на ціни.  
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58. Внутрішнє середовище підприємства це: 
а) конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення 

яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його дія-
льність; 

б) сукупність факторів, які формують його довгострокову прибутко-
вість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та пер-
соналу підприємства; 

в) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість і 
на які воно не може впливати взагалі, або чинить незначний вплив; 

г) сукупність факторів, які формують короткострокову прибутковість і 
на які воно не може впливати взагалі. 

 

59. До внутрішніх змінних підприємства не відносяться: 
а) основні фонди;                      б) організаційна структура; 
в) технологія;                             г) завдання. 

 

60. Конкретний стан окремих характеристик підприємства, досяг-
нення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його 
діяльність, - це: 
а) цілі;                б) місія;               в) технологія;              г) завдання. 

 

61. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обу-
мовлений термін, - це: 
а) цілі;           б) доручення;          в) технологія;              г) завдання. 

 

62. До функціональних елементів внутрішнього середовища підп-
риємства відносяться: 
а) матеріально-технічне забезпечення, виробництво, ціноутворення, 

реклама, збут; 
б) цілі, структура, завдання, технологія, люди; 
в) виробництво, фінанси, маркетинг, персонал, організація управління; 
г) крива досвіду, життєвий циклу товару, сегментація ринку, цінова 

еластичність. 
 

63. Матриця SWOT використовується для: 
а) аналізу внутрішнього середовища підприємства; 
б) аналізу зовнішнього середовища підприємства; 
в) аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; 
г) аналізу макросередовища. 

 

64. Цілі повинні відповідати певним вимогам і бути: 
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а) економічно обґрунтованими, розрахованими на розвиток підприєм-
ства, не суперечити стратегії підприємства; 

б) конкретними і кількісно вимірюваними, зорієнтованими у часі, реа-
льними, практично досяжними, взаємно узгодженими і підтримую-
чими; 

в) орієнтованими на потреби споживачів, гнучкими, узгодженими з 
ресурсами підприємства і кваліфікацією працівників. 

г) орієнтованими на інтереси суспільства. 
 

65. При визначенні місії підприємства потрібно: 
а) максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і ме-

тоди його роботи; 
б) максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і ме-

тоди його роботи та орієнтуватися на інтереси споживачів; 
в) максимально враховувати інтереси споживачів. 
г)максимально враховувати інтереси підприємства. 
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