
Міністерство освіти і науки України 
 

Національний університет водного господарства та  
природокористування 

 

Кафедра економіки підприємства 
 
 
 

06-01-73 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

до виконання самостійної роботи з навчальної  дисципліни   
„Стратегічне  управління  підприємством” для студентів   

спеціальності  7.03050401, 8.03050401 „Економіка   
підприємства”  денної  та  заочної  (дистанційної)  

форми навчання 
 
 
 
 
 

         Рекомендовано  
методичною комісією спеціальності 
7.03050401, 8.03050401 „Економіка 
підприємства”,  
протокол №2 від 10.10.2013 р. 

 
 

 
 
 
 

Рівне – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
    

 
 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для студентів 
спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка  підприємства” 

денної та заочної (дистанційної) форми навчання / В.А.Петрук, 
І.Р.Петрук. – Рівне: НУВГП, 2013. – 26 с. 
 

 

 

Укладачі: В.А. Петрук канд. техн. наук, доцент;  
                  І.Р. Петрук канд. економ. наук, доцент 
 

 

 

Відповідальна за випуск: Н.Б. Кушнір, канд. економ. наук,  
                      професор,  завідувач кафедри економіки підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© В.А. Петрук, І.Р. Петрук, 2013 
© НУВГП, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
    

 
 

ЗМІСТ 
  

 Стор. 

 ПЕРЕДМОВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

 1.1. Стратегічне управління підприємством як навчальна дис-

ципліна та галузь науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.5 

 1.2. Розроблення стратегічного управлінського рішення. . . . . . .  .6 

 1.3. Процес стратегічного управління підприємством, його 

зміст, завдання та головні етапи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.7 

 1.4. Вибір стратегії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

 1.5. Управління реалізацією стратегії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 

 1.6. Стратегічний контролінг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

 1.7. Стратегічне управління інтегрованими корпоративними   

системами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.11 

2.  ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

12 

 2.1. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

 2.2. Оформлення звіту про самостійну роботу. . . . . . . . . . . . . . .  15 

3.  КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ. . . . . . . . . . . . 25 

 4.1. Базова література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

 4.2. Допоміжна література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
    

ПЕРЕДМОВА 
 

Управління сучасними підприємствами характеризується прийн-
яттям управлінських рішень в умовах складного агресивного та не-
визначеного зовнішнього середовища. Успішна діяльність підпри-
ємств у конкурентному ринку залежить від того, які стратегічні дії 
обирає керівництво цих підприємств. Значення стратегічної 
поведінки, яка дозволяє підприємству вижити в конкурентній 
боротьбі у довгостроковій перспективі, різко зростає з року в рік. 
Усі підприємства в умовах жорсткої конкуренції та ситуації, що 
швидко змінюється повинні не тільки концентрувати увагу на 
внутрішньому стані справ на підприємстві, але і виробляти 
стратегію довгострокового виживання, яка б дозволяла їм встигати 
за змінами, що відбуваються у зовнішньому оточенні. Однак із 
формулюванням стратегії підприємства процес стратегічного 
управління на підприємстві не закінчується. Як свідчить практика, 
стратегічний успіх підприємства на 50 % і більше залежить від 
реалізації стратегічних планів. Впровадження будь-якої стратегії 
вимагає певних змін на підприємстві, а запровадження змін 
зіштовхується з опором і численними проблемами і перешкодами. 
Мистецтво стратегів полягає не тільки у формулюванні 
оптимальної стратегії, але й в успішному управлінні процесом 
стратегічних змін, що і є предметом вивчення навчальої дисципліни 
„Стратегічне управління підприємством”. Без використання страте-
гічного управління підприємства не можуть досягти стійкого стано-
вища у конкурентному ринку. Життєва необхідність у використанні 
стратегічного управління, як одного з найефективніших і 
найпрогресивніших засобів управління підприємством, 
спонукається розвитком ринкових відносин, позитивними 
зрушеннями в економіці України, зростаючою конкуренцією на 
будь-якому ринку. Тому нагальною потребою для вітчизняного 
управління є підготовка спеціалістів, здатних розуміти й успішно 
поєднувати оперативне та стратегічне управління. Навчальна про-
грама нормативної професійно-орієнтованої дисципліни 
„Стратегічне управління підприємством” спрямована на набуття 
фахівцями-економістами таких знань та умінь. Ця дисципліна є 
інтегральною, тобто потребує використання знань, набутих 
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студентами при вивченні більш спеціалізованих економічних 
дисциплін.  

Відповідно до „Освітньо-професійної програми підготовки спе-
ціаліста і магістра” спеціальності „Економіка  підприємства” на ви-
вчення навчальної дисципліни „Стратегічне управління 
підприємством” передбачено для студентів програми підготовки 
спеціаліста – 135 годин (3,75 кредитів) і студентів програми підго-
товки магістра – 108 годин (3 кредити). Однак, необхідною умовою 
засвоєння навчального курсу є самостійна робота студентів, що ви-
конується відповідно до завдань під керівництвом викладача.  

 
 
 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Стратегічне управління підприємством як навчальна  
        дисципліна та галузь науки 
         
Теоретичні та методологічні основи стратегічного управління. 

Поява концепції, сутність і призначення стратегічного управління. 
Розвиток вітчизняного управління підприємствами. Сучасний стан 
стратегічного управління. Особливості стратегічного управління пі-
дприємствами в сучасних умовах. Напрямки розвитку стратегічного 
управління. Порівняльна характеристика оперативного та стратегі-
чного управління. Види стратегічного управління. Зарубіжний дос-
від стратегічного управління. Проблеми стратегічного управління і 
його постановка в Україні. Проблеми управління підприємствами в 
умовах трансформації економічної системи країни. Стратегічне 
управління як наука, її виникнення та місце в підготовці фахівців з 
економіки підприємства. Місце стратегічного управління в науці. 
Об’єктивні та суб’єктивні фактори інтенсифікації наукових дослі-
джень в стратегічному управління та практичного впровадження 
позитивних результатів.  

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1.  Що послужило виникненню стратегічного управління підпри-
ємством? 
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2.  Сутність і призначення стратегічного управління? 
3.  Еволюція вітчизняного управління підприємствами. 
4.  Які особливості стратегічного управління підприємствами в су-
часних умовах господарювання? 

5.  Яке місце займає стратегічне управління в системі економічних 
категорій? 

6.  Історія виникнення стратегічного управління як науки. 
7.  Яка головна мета і завдання дисципліни „Стратегічне управлін-
ня підприємством”. 

8.  Яке місце стратегічного управління в підготовці фахівців з еко-
номіки підприємства. 
 
 
1.2.  Розроблення стратегічного управлінського рішення 
 
Сутність і класифікація управлінських рішень. Головні фактори, 

які впливають на якість управлінського рішення. Вимоги до якості 
організаційно-економічних управлінських рішень. Поняття про 
ключові фактори успіху підприємства. Визначення ключових фак-
торів успіху підприємства. Сутність конкурентних переваг. Конце-
пція ключових компетенцій підприємства і її застосування для ви-
значення конкурентних переваг. Стратегії створення конкурентних 
переваг. Головні поняття конкурентоспроможності підприємства. 
Методика визначення конкурентного рівня підприємства за віднос-
ними показниками. Визначення конкурентоспроможності методом, 
заснованим на теорії ефективної конкуренції. Порівняння ризику й 
ефекту при розробленні стратегічного управлінського рішення. Ек-
спертні методи розроблення управлінських рішень. Оцінка ризиків 
при прийнятті рішення. Економічне обґрунтування рішення. 

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1. Що таке управлінське рішення? 
2. Які причини розроблення стратегічного управлінського рішен-

ня? 
3. За якими ознаками класифікуються стратегічні управлінські рі-

шення? 
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4. Які головні фактори впливають на якість управлінського рішен-
ня? 

5. Що таке якість управлінського рішення? 
6. Які складові включає управлінське рішення? 
7. Які операції включає процес у системі прийняття рішення? 
8. Що таке ставка дисконту? 
9. Як визначається коефіцієнт дисконтування? 
10.  Які існують механізми стабілізації рішення? 
11. Які головні принципи економічного обґрунтування рішення? 
12. Як порівнюється нормативний і фактичний ряд показників? 
13. Які головні методи розрахунку економічного ефекту управлін-

ського рішення? 
 
 
1.3. Процес стратегічного управління підприємством, його  
       зміст, завдання та головні етапи 

 
Методологічна основа стратегічного управління. Елементи сис-

теми стратегічного управління підприємством. Головні етапи та 
структура процесу стратегічного управління. Багатофакторний сис-
темний аналіз. Головні завдання аналізу факторів зовнішнього та 
внутрішнього  середовища. Методи функціонального аналізу внут-
рішнього середовища підприємства. Вибір стратегії запобігання ба-
нкрутству. Методики аналізу загроз і можливостей зовнішнього се-
редовища. Складання стратегічного балансу підприємства. Суть, 
значення і вибір місії та цілей підприємства. Формування конкурен-
тної переваги підприємства. Головні сфери конкурентних переваг. 
Різновиди ринків залежно від кількості конкурентних переваг та їх 
важливості. 

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1.  Що є методологічною основою стратегічного управління? 
2.  Які головні елементи виділяються у системі стратегічного 
управління? 
3.  Якими головними діями супроводжується процес стратегічного  
       управління? 
4.  Які головні етапи включає процес стратегічного управління? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
    

5.  Характеристика етапів стратегічного управління. 
6.  Як здійснюється адаптація підприємства до сучасних вимог рин-
ку? 
7.  Що таке конкурентна перевага підприємства? 
8.  Які сфери конкурентних переваг існують? 
9.  Які різновиди ринків залежно від конкурентних переваг виділила  
       Бостонська консультативна група?  

 
1.4. Вибір стратегії 
 
Місце і значення стратегії у стратегічному управлінні підприєм-

ством. Ієрархія стратегій підприємства та їх типологія. Загальна ха-
рактеристика корпоративної стратегії, стратегії бізнесу, функціона-
льних та операційних стратегій. Стратегічні альтернативи. Вибір 
стратегічних альтернатив у межах вибраної корпоративної стратегії. 
Синергія, портфель та портфельна стратегія. Зони стратегічних ре-
сурсів. Створення реальної стратегії. Критерії вибору стратегії та їх 
рангування. Побудова стратегічного набору підприємства. Методи-
ка вибору стратегій та їх альтернатив. Основні чинники вибору 
стратегічних альтернатив. Оцінювання  вибраної стратегії. Визна-
чення відповідності нормативного та фактичного рядів показників 
та рівня ризику. 

 
 Питання для самоконтролю знань 

 

1.  Які принципи розроблення успішних стратегій? 
2.  Які складові включає в себе реальна стратегія підприємства? 
3.  Що таке стратегічний набір? 
4.  Які стратегії включає стратегічний набір диверсифікованого під-

приємства? 
5.  Які стратегії включає стратегічний набір однопрофільного підп-

риємства? 
6.   Які особливості кожної стратегії? 
7.  За якою методикою здійснюється вибір корпоративної стратегії? 
8.  Які існують стратегічні альтернативи корпоративної стратегії і 

від чого залежить їх вибір? 
9.  Як здійснюється вибір стратегії бізнесу? 
10. Які головні чинники впливають на вибір стратегії? 
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11. Як впливає розмір підприємства на вибір стратегії? 
12. Як здійснюється оцінювання вибраної стратегії? 

 
1.5. Управління реалізацією стратегії 
 
Головні фактори, від яких залежить успішність реалізації страте-

гії. Роль та значення стадії реалізації у процесі стратегічного управ-
ління. Суть та завдання управління реалізацією стратегії. Плану-
вання реалізації стратегії. Роль і завдання керівників та спеціалістів 
під час реалізації стратегії. Відбір менеджерів на ключові позиції. 
Сутність, призначення, різновиди та принципи бенчмаркінгу. По-
няття, необхідність та рівні стратегічних змін на підприємстві. По-
тенціал змін підприємства. Впровадження стратегічних змін на ста-
дії реалізації стратегії. Організаційна структура підприємства як 
об’єкт стратегічних змін. Ланки управління та рівні управління. Го-
ловні структури управління підприємствами їх переваги та недолі-
ки. Доцільність застосування на підприємстві тієї чи іншої органі-
заційної структури управління. Адаптація організаційної структури 
до обраної стратегії. Інтеграція етичних норм і цінностей у корпо-
ративну культуру підприємства. Приведення організаційної культу-
ри у відповідність вибраній стратегії. Корпоративна культури і її 
роль у реалізації стратегії. Джерела корпоративної культури. Розро-
блення системи мотивації за якісну реалізацію стратегії. Зміни в ор-
ганізаційній культурі підприємства. Складові організаційної куль-
тури. 

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1. Яка суть управління реалізацією стратегії? 
2. Яке головне завдання управління реалізацією стратегії? 
3. Які результати одержуються при поєднанні різних підходів у 

формуванні та реалізації стратегії? 
4. Які системи планів виділяються за горизонтом планування? 
5. Які системи планів виділяються за рівнем управління? 
6. Що таке стратегічні зміни на підприємстві? 
7. Які рівні стратегічних змін розрізняють на підприємстві? 
8. Що таке організаційна структура, ланка, та рівень управлін-

ня? 
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9. Які головні типи організаційних структур застосовують вітчи-
зняні підприємства? 

10.  Які особливості організаційних структур підприємств? 
11.  Що таке організаційна культура підприємства? 
12.  Які складові організаційної культури виділяються на підпри-

ємстві? 
 

1.6. Стратегічний конролінг 
 
Сутність, принципи, мета та сфера застосування стратегічного 

контролінгу. Роль контролю та контролінгу у процесі стратегічного 
управління. Головні елементи контролінгу, їх характеристика та 
взаємодія. Порівняльна характеристика контролю та контролінгу 
підприємства. Показники оцінки реалізації стратегії, їх спрямова-
ність і субординація. Вимоги до інформації та визначення показни-
ків. Система вимірювання та моніторингу параметрів. Порівняння 
реального стану параметрів контролю з їх бажаним (запланованим) 
станом. Послідовність проведення коригування. Керівництво про-
цесом внесення коригувань. Ймовірні недоліки стратегічного кон-
ролінгу. Причини невдач при реалізації стратегії. Фінансування ко-
нтролінгу на підприємстві. Система вимірювання і моніторингу па-
раметрів контролінгу. Оцінювання результатів і проведення коригу-
вання. 

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1.  Які принципи стратегічного контролінгу? 
2.  Яка головна мета стратегічного контролінгу? 
3.  На яких підприємствах застосовується система контролю, а на 

яких – стратегічного контролінгу? 
4.  Які елементи виділяються у системі контролінгу? 
5.  Які головні вимоги ставляться до інформації для забезпечення 

ефективності стратегічного контролінгу? 
6.  Якими показникам фіксується фактичний стан підприємства? 
7.  Що таке моніторинг? 
8.  Які існують системи вимірювання і моніторингу параметрів 

контролінгу? 
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9.  Які підприємства потребують практичного застосування сис-
теми контролінгу? 

10. Як здійснюється оцінювання результатів контролінгу? 
11. Як здійснюється коригування діяльності підприємства на ос-

нові результатів контролінгу? 
 
 
1.7. Стратегічне управління інтегрованими корпоративними  

системами 
 
Сутність та види інтеграції. Інтеграція як одна з головних умов 

організації в Україні повноцінної саморегульованої національної 
економіки. Стратегічна ефективність та проблеми інтеграції підпри-
ємства. Стратегії галузевих лідерів. Процес формування та характе-
ристика інтегрованих корпоративних систем (ІКС). Створення про-
мислово-фінансових груп. Стратегічний аналіз диверсифікованих 
підприємств за допомогою матричних моделей. Модель БКГ для 
аналізу темпів росту і частки ринку ІКС. Модель Мак-Кінсі і Дже-
нерал-Електрик для аналізу конкурентоздатності (ІКС). Модель 
ADL/LG (Артура де Літтла) аналізу еволюції ринку. Модель Shell / 
DPM („Шелл” – DPM) аналізу галузевої привабливості і конкурен-
тоздатності ІКС. Модель Hofer/Schendel для аналізу еволюції ринку. 

 
Питання для самоконтролю знань 

 

1. Що таке інтеграція? 
2. Які є види інтеграції? 
3. В чому проявляється ефективність вертикальної інтеграції? 
4. Які головні проблеми вертикальної інтеграції? 
5. Що таке інтегровані корпоративні системи? 
6. Які етапи проходить інтеграція підприємств?  
7. Які корпоративні системи включає кожен з етапів інтеграції? 
8. Які особливості кожної корпоративної системи? 
9. Які особливості формування ПФГ? 
10. Сутність та призначення моделі БКГ. 
11. Сутність моделі Мак-Кінсі і Дженерал Електрик. 
12. Сутність та призначення моделі Артура де Літтла. 
13. Сутність та призначення моделі „Шелл” – DPM. 
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2. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Завдання для самостійної роботи 
 
Самостійна  робота студентів над навчальною дисципліною по-

чинається з вивчення цих методичних вказівок. При цьому необхід-
но придбати рекомендовану літературу або вияснити можливості 
для її опрацювання. Рекомендується також, щоб паралельно з літе-
ратурними джерелами, студенти використовували статті із періоди-
чних видавництв, галузевих газет і журналів, відповідні дані та при-
клади з практичної діяльності інших місцевих підприємств. Теми 
навчальної дисципліни потрібно вивчати у тій послідовності, що 
передбачена навчальною програмою і наведені в табл. 2.1. 

При виникненні в ході самостійної роботи труднощів, які сту-
дент не може подолати самостійно за допомогою навчальної літера-
тури, рекомендується звертатися за консультацією письмово чи ус-
но до викладача 

Таблиця 2.1. 

Теми для самостійної роботи та їх зміст 
 

№ 
з/п 

Назва теми   
Зміст (основні питання)  

самостійної роботи 
Рекомендова-
на література 

1 2 3 4 

1. 

Стратегічний 
управління як 
навчальна ди-
сципліна та 
галузь науки 

Особливості стратегічного управ-
ління підприємством в сучасних 
умовах. Напрямки розвитку страте-
гічного управління. Порівняльна 
характеристика оперативного та 
стратегічного управління. Пробле-
ми стратегічного управління і його 
постановка в Україні. Об’єктивні та 
суб’єктивні фактори інтенсифікації 
наукових досліджень в стратегіч-
ному управління та практичного 
впровадження позитивних резуль-
татів. Проблеми управління підпри-
ємствами в умовах трансформації 

1, 3, 4, 5, 8, 
11, 12, 13,  
18, 19, 23 
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Продовж. табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

  

економічної системи країни. Зару-
біжний досвід стратегічного 
управління. Поняття про ключові 
фактори успіху підприємства та їх 
визначення.  

 

2. 

Розроблення 
стратегічного 
управлінського 
рішення 

Сутність конкурентних переваг. 
Концепція ключових компетенцій 
підприємства і її застосування для 
визначення конкурентних переваг. 
Інформаційне забезпечення аналізу 
конкуренції в умовах сучасного 
ринку. Визначення конкурентосп-
роможності методом, заснованим 
на теорії ефективної конкуренції. 
Методика визначення конкурент-
ного рівня підприємства за віднос-
ними показниками. Головні факто-
ри, які впливають на якість управ-
лінського рішення. Порівняння ри-
зику й ефекту при розробленні 
стратегічного управлінського рі-
шення. Експертні методи розроб-
лення управлінських рішень. 

10, 14, 15, 
23 

3. 

Процес страте-
гічного управ-
ління підприєм-
ством, його 
зміст, завдання 
та головні етапи 

Багатофакторний системний ана-
ліз. Головні завдання аналізу фак-
торів зовнішнього та внутрішнього  
середовища. Методи функціональ-
ного аналізу внутрішнього середо-
вища підприємства. Вибір стратегії 
запобігання банкрутству. Методи-
ки аналізу загроз і можливостей 
зовнішнього середовища. Складан-
ня стратегічного балансу підпри-
ємства. Суть, значення і вибір місії 
та цілей підприємства. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 
18, 19, 21, 

23 
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Продовж. табл. 2.1 

 
1 2 3 4 

4. Вибір стратегії 

Місце і значення стратегії підпри-
ємства у стратегічному управлінні. 
Критерії вибору стратегії та їх ран-
гування. Побудова стратегічного 
набору підприємства. Загальна ха-
рактеристика корпоративної стра-
тегії, стратегії бізнесу, функціона-
льних та операційних стратегій. 
Стратегічні альтернативи. Синер-
гія, портфель та портфельна стра-
тегія. Зони стратегічних ресурсів.  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 10, 11, 12, 
13, 16, 18, 

22, 23 

5. 
Управління реа-
лізацією страте-
гії 

Роль та значення стадії реалізації у 
процесі стратегічного управління 
підприємством. Роль і завдання ке-
рівників та спеціалістів під час ре-
алізації стратегії. Адаптація органі-
заційної структури до вибраної 
стратегії.  
Корпоративна культура і її роль у 
реалізації стратегії. Інтеграція ети-
чних норм і цінностей у корпора-
тивну культуру підприємства.  
Приведення організаційної культу-
ри у відповідність вибраній страте-
гії. Потенціал змін та їх  впрова-
дження підприємстві. 

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 12, 13, 18, 

19, 23 

6. 
Стратегічний 
конролінг 

Роль та порівняльна характеристи-
ка контролю та контролінгу. Пока-
зники оцінки реалізації стратегії, їх 
спрямованість і субординація. Фі-
нансування контролінгу на підпри-
ємстві. Ймовірні недоліки страте-
гічного конролінгу. 

1, 4, 5, 11, 
12, 13, 14, 
15, 17, 18, 

23 
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Продовж. табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

7. 

Стратегічне 
управління інте-
грованими кор-
поративними 
системами 

Стратегії галузевих лідерів. Харак-
теристика головних інтегрованих 
корпоративних систем. Стратегічна 
ефективність та проблеми інтегра-
ції підприємства. Стратегічний 
аналіз господарського портфеля 
диверсифікованого підприємства 
за допомогою матричних моделей. 
Модель „ADL/LG” (Артура де Літ-
тла) аналізу еволюції ринку. Мо-
дель „Shell/DPM” (Шелл – DPM) 
аналізу галузевої привабливості і 
конкурентоздатності інтегрованих 
корпоративних систем. Модель 
„Hofer / Schendel” для аналізу ево-
люції ринку. 

1, 2, 3, 4, 6, 
7, 10 ,11, 12, 
13, 18, 21, 

23 

 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 
знання шляхом опрацювання рекомендованої літератури, здійсню-
ють підготовку до практичних занять і контрольних заходів. 
 

2.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 
Підсумком самостійної роботи над вивченням навчальної дисци-

пліни „Стратегічне управління підприємством” є складання пись-
мового звіту у вигляді реферату за темами та змістом, що вказані у 
2.1. Звіт включає титульну сторінку, зміст, основну частину, список 
використаної літератури та додатки. Рисунки та таблиці розміщу-
ються 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 з таблицями, графіками, спис-
ком використаної літератури. Звіт оформлюється на стандартному 
папері формату А4 (210×297); розміром основного шрифту 14 (12)  
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кегль; інтервал між рядками – одинарний; поля: ліве – 20 мм, праве 
– 100 мм, верхнє, нижнє – 170 мм. Набір тексту – комп’ютерний. 

Звіт здається студентом на кафедру, не пізніше, ніж за тиждень 
до дати підсумкового контролю (екзамену). Захист звіту про самос-
тійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом 
і викладачем 

.  
 

3. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА 
(Знайдіть одну правильну відповідь) 

 

1. Концепція стратегічного управління була розроблена: 
а) БКГ;          б) Мак-Кінсі;           в) Дженерал-Електрик. 

 

2. Головним призначенням стратегічного управління є: 
а) створення та утримання конкурентних переваг; 
б) максимальне забезпечення потреб споживачів; 
в) спрямування на отримання прибутку підприємствами. 

 

3. Які процеси включає в себе стратегічне управління? 
а) стратегічне планування і тактико – оперативне управління реалі-

зацією стратегії; 
б) комплексну програму дій, спрямовану на ефективну виробничу, 

комерційну, фінансову та іншу діяльність, реалізація якої забезпе-
чить здійснення місії та досягнення цілей підприємства; 

в) спрямування на отримання прибутку підприємствами. 
 

4. Які суб’єкти ринку дозволяють визначити конкурентні перева-
ги підприємства? 
а) конкуренти, фінансові установи та споживачі; 
б) підприємство, покупець і конкуренти; 
в) контролюючі установи, підприємство і конкуренти. 

 

5. У процесі оперативного управління приймаються рішення: 
а) раціональні та інтуїтивні;        
б) ті, що базуються на судженнях та раціональні;       
в) інтуїтивні та ті, що базуються на судженнях. 

 

6. Очікуваний економічний ефект з підвищення якості процесу в 
системі економічного обґрунтування стратегічного управлінського 
рішення визначається за залежністю: 
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7. Оцінюючи ризик впливу інфляції при прийнятті стратегічного 
управлінського рішення використовується залежність: 

а) 

100
1

100
1

1
i

r

dK id

+

+

=+= ;     б) PdК id 01,01 ++= ;        в) Pdd i 01,0+= .  

 

8. Стратегічне управління було виникло: 
а) у 1971 р.;                б) у 1972 р.;            в) на початку 1990-х років. 

 

9. Прихильники генетичного напрямку управління пропагували: 
а) директивні методи управління; 
б) стратегічне управління; 
в) ринкове самоврядування. 

 

10. Управлінське рішення це: 
а) комплексна програма дій, спрямована на ефективну виробничу, 

науково-дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, реа-
лізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей під-
приємства; 

б) результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного об-
ґрунтування і вибору альтернативи з багатьох варіантів досягнен-
ня конкретної цілі системи управління; 

в) управлінський процес, який опираючись на людський потенціал 
як основу підприємства, орієнтує виробничу діяльність на потре-
би споживачів, гнучко реагує і здійснює своєчасні зміни на підп-
риємстві, що відповідають виклику з боку оточення і дозволяє до-
сягати конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість 
виживати підприємству у довгостроковій перспективі, досягаючи 
при цьому своїх цілей. 
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11. За стадією життєвого циклу товару управлінські рішення по-
діляються на: 
а) економічні, техніко-технологічні, соціальні тощо; 
б) маркетингові, НДПКР, впровадження тощо; 
в ) стратегічні, тактичні, оперативні.  
 

12. Система стратегічного управління включає такі етапи: 
а) планування, організація, мотивація, контроль; 
б) діагностика середовища, визначення місії та цілей підприємства, 

вибір та формулювання стратегії, реалізація стратегії, контроль за 
реалізацією стратегії та оцінка результатів; 

в) підготовлення до роботи, пошук та опрацювання інформації, ви-
явлення можливостей забезпечення ресурсами, формулювання за-
вдання. 

 

13. Конкурентна перевага підприємства це: 
а) така форма відносин коли воно контролює 35% і більше попиту 

та пропозиції на ринку; 
б) особлива форма відносин коли воно контролює більше 50% по-

питу та пропозиції на ринку; 
в) сукупність показників, які забезпечують йому перевершення кон-

курентів на цільовому ринку. 
 

14. Стратегія підприємства це: 
а) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення підприєм-

ства необхідними ресурсами та ефективне їх використання; 
б) комплексний план, призначений для забезпечення отримання 

прибутку; 
в) комплексна програма дій, спрямована на ефективну виробничу, 

науково-дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, реа-
лізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей під-
приємства. 

 

15. Системний підхід до прийняття стратегічного управлінського 
рішення включає такі складові: 
а) планування, організацію, мотивацію і контроль;        
б) вхід, процес у системі, зовнішнє середовище, вихід і зворотній 

зв’язок;       
в) підготовлення до роботи, пошук та опрацювання інформації, ви-

явлення можливостей забезпечення ресурсами. 
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16. Стратегічний набір це: 
а) набір стратегій управління підприємством, що охоплює всі на-

прямки його діяльності; 
б) запланована (цілеспрямована) стратегія та адаптивна стратегія 

реакції на непередбачені зміни у зовнішньому середовищі; 
в) система стратегій різного типу, які розробляє підприємство на 

певний проміжок часу, що показує специфіку його діяльності та 
рівень претендування на місце і роль у зовнішньому середовищі. 

 

17. Операційна стратегія це: 
а) стратегія управління кожним окремим операційним видом діяль-

ності підприємства; 
б) найбільш вузька стратегія для управління головними ланками 

всередині функціональних напрямків при рішенні щоденних опе-
ративних завдань, які мають стратегічну важливість; 

в) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі 
напрямки його діяльності. 

 

18. При виборі корпоративної стратегії підприємства, яке володіє 
великою відносною часткою ринку найефективнішими є такі альте-
рнативні стратегії: 
а) концентрація в одній галузі, горизонтальна інтеграція, вертика-

льна інтеграція, створення спільного підприємства; 
б) горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, диверсифіка-

ція, ліквідація; 
в) вертикальна інтеграція, концентрична диверсифікація, конгломе-

ратна диверсифікація, створення спільного підприємства. 
 

19. Існують такі типи корпоративної стратегії підприємства: 
а) зростання, стабілізації, скорочення; 
б) найменших сукупних витрат, зосередження, диверсифікація; 
в) зосередження, диференціація, найменших сукупних витрат. 

 

20. Для малого за розмірами підприємства з формою існування 
„симбіоз”, що випускає продукцію подібну до продукції великого 
підприємства найефективнішою є стратегія: 
а) використання переваг великого підприємства; 
б) участі у виробництві продукції великого підприємства; 
в) копіювання. 
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21. Стратегію „лідерства в ніші” середнє за розмірами підприєм-
ство вибирає тоді коли: 
а) воно спрямовує свою діяльність на стабілізацію існуючого поло-

ження підприємства; 
б) воно володіє достатніми фінансовими ресурсами для пришвид-

шеного зростання; 
в) воно робить спробу перетворитись у більше підприємство, втра-

тивши спеціалізацію. 
 

22. Критичне значення Z-чинника Альтмана, який характеризує 
рівень ризику реалізації вибраної стратегії складає: 
а) 2,675;                           б) 2,765;                             в) 6,275. 

 

23. Якщо „формування стратегії” погане, а „реалізація стратегії” 
добра, то можливий результат реалізації стратегії: 
а) провал;             б) „рулетка”;                      в) успіх. 

 

24. Розрізняють п’ять рівнів стратегічних змін на підприємстві: 
а) перебудова підприємства, корінна реорганізація, помірні перет-

ворення, звичайні зміни, незмінне функціонування; 
б) перебудова підприємства, радикальні зміни, помірні перетворен-

ня, звичайні зміни, незмінне функціонування; 
в) перебудова підприємства, корінна реорганізація, радикальні змі-

ни, помірні перетворення, звичайні зміни. 
 

25. Організаційна структура підприємства це: 
а) сукупність ланок, наділених функціями управління, правами для 

їх реалізації, встановленою відповідальністю за виконання функ-
цій та використання прав; 

б) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та під-
порядкованість її елементів; 

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив та окремих 
його працівників з метою досягнення цілей підприємства. 

 

26. Матрична організаційна структура управління передбачає: 
а) створення самостійних СГЦ, орієнтованих на виробництво та 

збут конкретних видів продукції однієї групи; 
б) розподіл відповідальності за всю діяльність підприємства на вну-

трішньому і зовнішньому ринках між самостійними регіональни-
ми підрозділами; 
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в) два напрямки керівництва: вертикальний – управління структур-
ними підрозділами підприємства; горизонтальний – управління 
окремими проектами чи програмами. 

 

27. Організаційна культура підприємства це: 
а) норми та правила поведінки, яких дотримуються працівники і які 

визначають принципи взаємовідносин на підприємстві; 
б) філософія підприємства, яка визначає його статус у суспільстві, 

ставлення до працівників і клієнтів; 
в) сукупність переважаючих на підприємстві ціннісних орієнтацій, 

норм, правил, традицій, які визначають зміст і характер поведінки 
працівників підприємства незалежно від положення в ієрархічній 
структурі. 

 

28. Стратегічний контролінг це: 
а) вид управлінської діяльності щодо забезпечення процесу за до-

помогою якого керівництво підприємства визначає на скільки 
правильні його управлінські рішення, а також напрямки здійснен-
ня необхідних заходів (коректив); 

б) інтегрована на основі традиційних методів планування, норму-
вання, обліку, аналізу, контролю та управління система, яка до-
зволяє перевіряти ефективність реалізації та функціонування 
стратегії підприємства; 

в) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та 
інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за ста-
ном і тенденціями розвитку певних процесів. 

 

29. Метою контролінгу є: 
а) контроль за виконанням стратегічних і тактичних цілей, спосте-

реження за етапами виконання цілей, оцінювання рівня виконання 
цілей, зворотній зв’язок; 

б) діагностика середовища, визначення місії та цілей підприємства, 
вибір та формулювання стратегії, реалізація стратегії, контроль за 
реалізацією стратегії та оцінка результатів; 

в) оцінювання фактичного техніко – технологічного і фінансового 
стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і 
закономірностей розвитку економіки підприємства відповідно до 
його місії. 

 

30. Якщо реальний стан параметра відповідає бажаному то: 
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а) можна збільшити бажане значення цього параметра; 
б) нічого змінювати не потрібно; 
в) необхідно виявити можливості збільшення значення цього пара-

метра і провести коригування у поведінці підприємства. 
 

31. До найважливіших негативних проявів функціонування сис-
теми контролінгу відносяться: 
а) підміна цілей підприємства параметрам контролю, надмірне кон-

тролювання діяльності підрозділів і співробітників та переванта-
ження керівників інформацією; 

б) формальна безособистість, з якою офіційні особи виконують свої 
обов’язки та порушення принципу єдиноначальності; 

в) наявність нераціональних витрат часу на комунікації, збільшення 
витрат на утримання персоналу та зменшення рівня відповідаль-
ності виконавців за роботу через наявність подвійного підпоряд-
кування. 

 

32.Розрізняють два види інтеграції: 
а) горизонтальну та вертикальну; 
б) прогресивну та зворотну; 
в) конічну та квазіінтеграцію. 

 

33. Інтегровані корпоративні системи це: 
а) договірні об’єднання підприємств на основі поєднання їх інте-

ресів з делегуванням окремих повноважень централізованого ре-
гулювання діяльності кожного з учасників; 

б) об’єднання підприємств, особливістю яких є володіння контро-
льним пакетом акцій інших підприємств з метою контролю та 
управління їхньою діяльністю; 

в) різноманітні форми об’єднання різних типів підприємств, з ме-
тою технологічної та економічної інтеграції для скоординованої го-
сподарської діяльності і реалізації важливих проектів і програм. 

 

34. Головними інтегрованими корпоративними системами мезо-
рівня є: 
а) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальніс-

тю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, 
командитні товариства; 

б) асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, трести, синдикати, 
пули, холдинги; 
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в) ПФГ (промислово-фінансові групи) і транснаціональні ПФГ. 
 

35. Промислово-фінансова група це: 
а) об’єднання різних типів підприємств з метою технологічної та 

економічної інтеграції для скоординованої господарської діяльно-
сті і реалізації важливих проектів і програм; 

б) об’єднання, до якого можуть входити промислові та сільськогос-
подарські підприємства, банки, наукові, проектні та інші установи 
усіх форм власності, яке створюється за рішенням Уряду України 
на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку 
пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови еко-
номіки України, включаючи програми згідно з міждержавними 
договорами, а також виробництва кінцевої продукції; 

в) об’єднання різних типів підприємств з метою поєднання інтересів 
та максимізації прибутків усіх учасників об’єднання при реаліза-
ції важливих, суспільно необхідних продуктових, інвестиційних, 
інноваційних, науково-технічних, технологічних та інших проек-
тів і цільових програм. 

 

36. Для оцінювання темпів росту і частки ринку інтегрованих 
корпоративних систем використовується матриця: 
а) Бостонської консультативної групи (BCG); 
б) Мак-Кінсі і Дженерал Електрик (GE / McKinsey); 
в) Артура де Літла (ADL / LG). 

 

37. За матрицею Бостонської консультативної групи (BCG) для 
„Зірок” використовують стратегію: 
а) „Збір урожаю”; 
б) „Інтенсифікації зусиль”; 
в) „Підтримка конкурентних переваг”. 

 

38.  За моделлю Shell / DPM позиція підрозділу „Продовжувати 
діяльність з обережністю” вимагає застосування стратегії: 
а) обережні інвестиції і незначними порціями, гарантуючи швидку 

віддачу; 
б) стратегія „збору урожаю”, тобто накопичення грошової маси, яку 

приносить цей підрозділ без фінансової підтримки, з подальшим 
інвестуванням діяльності більш перспективних підрозділів; 

в) продовжити інвестиції в бізнес, щоб захистити свої лідируючі по-
зиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
    

 

39. За моделлю Shell / DPM позиція підрозділу „Лідер виду біз-
несу” вимагає застосування стратегії: 
а) обережні інвестиції незначних розмірів, гарантуючи швидку від-

дачу; 
б) стратегія „збору урожаю”, тобто накопичення грошової маси, яку 

приносить цей підрозділ без фінансової підтримки, з подальшим 
інвестуванням діяльності більш перспективних підрозділів; 

в) продовжити інвестиції в бізнес, щоб захистити свої лідируючі по-
зиції. 

 

40. За моделлю Shell / DPM позиція підрозділу „Часткового згор-
тання” вимагає застосування стратегії: 
а) обережні інвестиції і незначними порціями, гарантуючи швидку 

віддачу; 
б) стратегія „збору урожаю”, тобто накопичення грошової маси, яку 

приносить цей підрозділ без фінансової підтримки, з подальшим 
інвестуванням діяльності більш перспективних підрозділів; 

в) продовжити інвестиції в бізнес, щоб захистити свої лідируючі по-
зиції. 

 

41. За моделлю Hofer/Schendel ціллю стратегії зростання є: 
а) покращити ринкове положення; 
б) зберегти ринкове положення; 
в) покращення ринкового положення. 

 

42. За моделлю Hofer/Schendel ціллю стратегії зсуву є: 
а) покращити ринкове положення; 
б) зберегти ринкове положення; 
в) покращення ринкового положення. 

 

43. За моделлю Hofer/Schendel ціллю стратегії розвитку є: 
а) покращити ринкове положення; 
б) зберегти ринкове положення; 
в) покращення ринкового положення. 

 

44. Для оцінювання темпів росту і частки ринку інтегрованих 
корпоративних систем використовується матриця: 
а) BCG  (Бостонської консультативної групи); 
б) GE / McKinsey  (Мак-Кінсі і Дженерал Електрик); 
в) Hofer/Schendel  (Хофера-Шенделя). 
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