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ВСТУП 

 

Удосконалення ринкових відносин в Україні здійснюється в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища бізнесу. Це викликає необхідність 

розв’язання проблем гнучкої адаптації туристичних підприємств до зовнішніх 

змін у процесі досягнення цілей їх подальшого розвитку з використанням 

сучасних досягнень науки управління.  

У зв’язку з цим набуває особливої актуальності поглиблене вивчення 

стратегічного управління, збільшується значення процесу розробки та 

реалізації стратегії туристичного підприємства.  

Стратегічне управління як діяльність керівництва з управління 

підприємством у конкурентному ринковому середовищі – найважливіша 

складова життя сучасного ділового менеджменту. Досвід розвинених країн 

світу показав, що стратегічний підхід до управління туристичним 

підприємством має беззаперечні переваги. Вибрана стратегія дає змогу чітко 

визначати завдання, націлює керівників на перспективне мислення, сприяє 

координації зусиль, підготовленості підприємства до непередбачуваних змін і 

криз. Тому навчальна дисципліна «Стратегічне управління в туризмі» входить 

до програми підготовки магістрів з туризму як обов’язкова. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни «Стратегічне управління в туризмі», методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. Самостійне опрацювання навчальної 

дисципліни здійснюється студентами у вільний від аудиторних занять час. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття сутності і 

можливості стратегічного управління для українських туристичних фірм, 

ознайомлення із сучасними методами та прийомами роботи в умовах галузевої 
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конкуренції, орієнтуючись не лише на успіх сьогодні, але і на тверді 

конкурентні позиції фірми в майбутньому. 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

– принципи розробки і реалізації стратегії туристичного підприємства 

та її зв'язок з поточним плануванням;  

– економічну сутність категорії конкурентоспроможності туристичного 

підприємства та її зв'язок з іншими категоріями; 

– поняття й економічну сутність моделей сучасної конкуренції на ринку 

туристичних послуг;  

– структуру чинників зовнішнього і внутрішнього середовища 

туристичного підприємства і механізм їх впливу на стратегію, що реалізується;  

– методи стратегічного аналізу;  

– SWOT-аналіз і його застосування для оцінювання стратегічних 

позицій туристичного підприємства;  

– особливості застосування стратегій туристичного підприємства;  

– методичні засади розробки і реалізації функціональних стратегій у 

туризмі; 

уміти:  

– формулювати місію і стратегічні цілі туристичного підприємства;  

– аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан 

внутрішнього середовища туристичного підприємства; 

– аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку підприємства 

і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

– визначати конкурентні переваги туристичного підприємства і 

розробляти напрями їх досягнення;  

– керуючись обраною загальною та конкурентною стратегіями, 

визначати систему функціональних, ресурсних і продуктових стратегій; 
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– розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття 

стратегічних рішень у сфері туризму; 

– самостійно управляти діяльністю підприємства з обліком стратегії 

його розвитку в умовах ринкового господарства; 

– здійснювати поточне планування виробництва на основі організації, 

мотивації і контролю функціонування підприємства з урахуванням чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища;  

– виробляти оптимальні стратегічні рішення, що забезпечують стійку 

роботу колективу і його конкурентоспроможність на туристичному ринку. 

Більшість цих питань розглядається під час проведення лекційних і 

практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 

передбачена під час виконання реферату, що зумовлює її актуальність і 

доцільність. 

Вивчення окремих теоретичних питань і підготовка до самостійних і 

практичних занять проводиться в бібліотеках, методичних кабінетах і вдома. 

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, визначений 

викладачем дисципліни, а також наприкінці навчального семестру базуючись 

на матеріалі, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж періоду 

вивчення навчальної дисципліни. Ці методичні вказівки мають на меті 

допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями зі стратегічного 

управління в туризмі. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 

Предмет і завдання навчального 

курсу. Структура та рівні 

процесу стратегічного 

управління в туризмі. 

Призначення фірми, її цілі та 

основні завдання 

2 10 1 13 

2 

Зміст і методи, що визначають 

корпоративну стратегію 

туристичного підприємства 

2 11  13 

3 Галузевий і конкурентний аналіз 2 10 1 12 

4 Аналіз ситуації компанії 2 10  13 

5 

Стратегія одиночного бізнесу. 

Вертикальна інтеграція та 

диверсифікація як частина 

корпоративної стратегії 

2 11 1 14 

6 
Аналіз та управління портфелем 

диверсифікованої компанії 
2 12  15 

7 

Інструментарій реалізації 

стратегії. Організація 

стратегічного контролю 

2 12 1 14 

 Усього годин 14 76 4 94 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Предмет і завдання навчального курсу. Структура та рівні процесу 

стратегічного управління в туризмі. Призначення фірми, її цілі та основні 

завдання 

Сутність стратегічного управління та передумови його виникнення. 

Основні поняття стратегічного управління та їх еволюція. Етапи становлення та 

розвитку стратегічного управління підприємством.  

Цілі та завдання стратегічного управління, його характерні риси. Переваги 

стратегічного підходу до управління підприємством. Вимоги до стратегічного 

менеджера. Якісні характеристики стратегічного менеджера, його відмінність 

від функціонального менеджера. 

Процес стратегічного управління. Основні етапи стратегічного управління: 

стратегічний аналіз; постановка стратегічних цілей; вибір стратегії; розробка 

стратегічного плану; організація виконання стратегічного плану; контроль 

реалізації стратегії та коригування стратегічних установок і планових завдань.  

Визначення сфери бізнесу. Короткострокові та довгострокові цілі 

підприємства. Урахування інтересів вкладників компанії при цілепокладанні. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають предмет вивчення стратегії підприємства, 

необхідність, мета та завдання курсу?  

3. Які фази еволюційного розвитку системи планування? Надайте 

характеристику змісту етапів розвитку стратегічного підходу до організації 

менеджменту бізнесу.  

4. Чому стратегія є підґрунтям стратегічного планування? 

5. У чому полягає призначення стратегії для забезпечення ефективного 

функціонування підприємства? Як виявляється відсутність стратегії у 

підприємства?  
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6. Визначте основні компоненти стратегічного планування на 

підприємстві. Який між ними існує зв'язок?  

7. Надайте характеристику напрямів досліджень стратегії підприємства.  

Література: [1, с. 11–34; 8, с. 26–40; 10, с. 22–35]. 

 

Тема 2 Зміст і методи, що визначають корпоративну стратегію 

туристичного підприємства 

Загальний зміст стратегії. Основні компоненти стратегії туристичного 

підприємства. Підходи та дії, що визначають стратегію туристичного 

підприємства. 

Корпоративна стратегія диверсифікованої компанії. Компоненти стратегії 

диверсифікованої компанії. Дії після завершення диверсифікації. Управління 

диверсифікованою компанією та розширення спільних дій наявних 

стратегічних зон господарювання (СЗГ). Шляхи посилення синергізму серед 

відносно непов’язаних СЗГ.  

Стратегія в СЗГ. Компоненти стратегії одиночного бізнесу: дії зі зміни 

умов у галузі та зовнішньому середовищі; базовий конкурентний підхід; 

ключові функціональні стратегії; підхід до вертикальної інтеграції; дії з 

досягнення конкурентних переваг; оперативні дії з посилення конкурентних 

позицій і покращення діяльності. 

Функціональні стратегії туристичного підприємства як план дій у 

конкретних напрямах (виробництво, маркетинг, фінанси, людські ресурси). 

Оперативна стратегія підприємства. Чинники, що визначають стратегію 

підприємства: зовнішні та внутрішні. 

Питання для самоперевірки 

1. На яких засадах ґрунтується ефективна корпоративна стратегія? 

2. Надайте характеристику основних компонентів корпоративної стратегії 

підприємства. 

3. Розкрийте принципи формування корпоративної стратегії підприємства. 
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4. Визначте та надайте змістовну характеристику основних завдань 

корпоративної стратегії. 

5. У чому полягають особливості розроблення корпоративної стратегії для 

диверсифікованого підприємства? 

Література: [3, с. 134–181; 8, с. 222–265; 11, с. 57–73]. 

 

Тема 3 Галузевий і конкурентний аналіз 

Місце та зміст галузевого та конкурентного аналізу. Структура 

стратегічного аналізу для компанії одиночного бізнесу. Визначення 

економічних характеристик, що є головними в галузі. Стратегічна важливість 

ключових економічних характеристик галузі. Основні рушійні сили, що 

викликають зміни в галузі.  

Аналіз конкурентних сил, що мають вплив на підприємство. Модель 

«п’яти сил» Портера. Попит і бар’єри виходу як аргументи сприятливих 

можливостей і загроз у консолідованій галузі. Оцінка конкурентних позицій та 

можливих дій підприємств‒конкурентів. Карта стратегічних груп як важливий 

елемент оцінювання конкурентних позицій підприємств. Визначення ключових 

чинників конкурентного успіху. Загальне оцінювання привабливості галузі. 

Узагальнювальна форма галузевого та конкурентного аналізу, її основні 

складові. 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте конкурентні сили, що мають вплив на підприємство.  

2. Опишіть особливості моделі «п’яти сил» Портера.  

3. Розкрийте значення карти стратегічних груп як важливого елементу 

оцінювання конкурентних позицій підприємств. 

4. Наведіть узагальнюючу форму галузевого та конкурентного аналізу, 

перелічіть її основні складові. 

Література: [4, с. 98–136;  7, с. 138–144;  9, с. 127–155; 15, с. 85–106; 25,   

с. 304-349; 29, с. 417-435]. 
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Тема 4 Аналіз ситуації компанії 

Ситуаційний аналіз підприємства. Мета проведення ситуаційного аналізу 

туристичного підприємства. Основні питання, за якими проводиться аналіз 

ситуації, що склалася в компанії. 

Оцінювання стратегії, яку застосовує підприємство. Визначення 

оптимальної стратегії для підприємства.  

SWOT-аналіз. Чинники, що враховуються під час проведення SWOT-

аналізу.  

Стратегічний вартісний аналіз ‒ один з найбільш чітких індикаторів 

ситуації компанії. Вартісний ланцюг у галузевому розрізі дій.  

Оцінювання сили конкурентної позиції підприємства. Чинники, що 

використовуються для оцінювання тенденцій посилення або послаблення 

конкурентної позиції підприємства. 

Визначення переважних стратегічних дій підприємства.  

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття внутрішнього середовища підприємства та 

необхідність його аналізу. 

2. Охарактеризуйте аспекти внутрішнього середовища підприємства. 

3. Надайте визначення стратегічного потенціалу підприємства та його 

складових елементів. 

4. Назвіть джерела та способи діагностики внутрішнього середовища 

підприємства. 

5. Як виміряти конкурентний статус підприємства? 

6. Надайте характеристику кількісного оцінювання можливостей 

відновлення потенціалу підприємства. 

9. Розкрийте методику побудови SWOT-матриці й аналізу підприємства. 

Література: [3, с. 61–85; 4, с. 151–162; 9, с. 147–168; 17, с. 277–306; 23,    

с. 207-229]. 
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Тема 5 Стратегія одиночного бізнесу. Вертикальна інтеграція  

та диверсифікація як частина корпоративної стратегії 

Підстави для вибору стратегії одиночного бізнесу. Вибір базової 

конкурентної стратегії одиночного бізнесу: цінове лідерство, диференціація, 

фокусування. Основні характеристики базових стратегій. Вибір стратегії 

інвестицій. Чинники, що впливають на вибір стратегії інвестицій: конкурентна 

позиція компанії в галузі, стадія життєвого циклу галузі. 

Практика конкурентної боротьби в галузі. Захисна стратегія та шляхи 

зменшення ризику конкуренції в галузі. Найчастіші стратегічні помилки 

підприємства. 

Основні етапи зростання та розвитку корпорації. Вертикальна інтеграція. 

Стадії технологічного ланцюга та напрями вертикальної інтеграції. Позитивні 

та негативні сторони вертикальної інтеграції. Поняття диверсифікації. Типи 

диверсифікації: пов’язана та непов’язана з діяльністю компанії. Порівняльна 

характеристика типів диверсифікації.  

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність конкурентної стратегії та перелічіть її характерні 

риси. 

2. Охарактеризуйте систему конкурентних стратегій. 

3. Вкажіть особливості конкурентних стратегій. 

4. Розкрийте сутність корпоративної стратегії диверсифікованого 

підприємства. 

5. Перелічіть основні критерії оцінювання доцільності диверсифікації. 

6. Наведіть варіанти стратегії корпорації. 

Література: [6, с. 178–202; 7, с. 102–126; 8, с. 221–259; 12, с. 127–150;     

20, с. 86‒94]. 

 

Тема 6 Аналіз та управління портфелем диверсифікованої компанії 

Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ): основні рекомендації. 

Переваги та недоліки матриці БКГ. 
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Матриця МакКінсі. Етапи оцінювання привабливості стратегічних зон 

господарювання (СЗГ), конкурентний статус підприємства в СЗГ. Типи 

незбалансованості портфелю СЗГ підприємства. 

Матриця еволюції СЗГ (матриця Хофера), основні переваги та недоліки. 

Висновки та можливі бар’єри матричного аналізу портфелю СЗГ. 

Стратегія входу на ринок: придбання; нове внутрішнє підприємство; 

спільне підприємництво. Ознаки дисбалансу портфеля СЗГ та переважні 

стратегії входу. Стратегії виходу. Вибір стратегії виходу залежно від 

характеристики СЗГ та інтенсивності конкуренції в галузі. 

Визначення оптимальної стратегії диверсифікованої компанії: основні 

складові. Розробка корпоративної стратегії на підставі аналізу портфеля СЗГ.  

Питання для самоперевірки 

1. Як здійснюється формування стратегічної піраміди? 

2. Перерахуйте відмінності вузькопрофільного підприємства від 

диверсифікованого. Визначтеїх переваги і недоліки. 

3. Визначте сутність таких понять «стратегічна зона господарювання», 

«групи стратегічного впливу», «зони стратегічних ресурсів». 

4. Розкрийте зміст поняття «сегментація». За якими ознаками вона 

здійснюється? 

5. Перелічіть параметри, що використовуються для визначення 

стратегічної зони господарювання. 

6. Виходячи з яких параметрів будується матриця БКГ? У яких випадках на 

її підставі можна ухвалювати ефективне управлінське рішення? 

7. Чи необхідно проводити додатковий аналіз здійснення інвестиційної 

діяльності, якщо на підставі матриці БКГ одержано такі характеристики: 

СЗГ-1відноситься до категорії «дійна корова»; 

СЗГ-2 відноситься до категорії «дика кішка» (стадія зрілості); 

СЗГ-3 відноситься до категорії «зірка» (стадія прискореного зростання)? 

Література: [8, с. 142–156; 10, с. 221–259; 11, с. 56–75; 12, с. 102‒139]. 
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Тема 7 Інструментарій реалізації стратегії.  

Організація стратегічного контролю 

Ключові завдання реалізації стратегії. Практичні рекомендації щодо 

забезпечення організації стратегічно ефективної компанії. 

Корпоративна культура, що забезпечує ефективну реалізацію стратегії. 

Етичні норми та принципи діяльності компанії. Схема 7S взаємного впливу 

адміністративних сфер діяльності (схема МакКінсі). 

Засади політики дій керівництва компанії в стратегічній сфері. Підходи до 

корегування стратегії: активний і реактивний. 

Значення контролю під час реалізації стратегії. Типи систем контролю та 

їх зміст. Рівні управління та системи контролю. Функціональний рівень. Рівень 

СЗГ (галузевого бізнесу). Використання систем контролю для різних стратегій. 

Система контролю на рівні корпорації.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке стратегічний контроль? Яке його значення? 

2. Назвіть основні типи стратегічного контролю в організації. 

3. У чому полягає проблема у визначенні взаємозв’язку та 

співвідношення стратегічного і поточного контролю? 

4. Які властивості стратегічного контролю як виду управлінської 

діяльності? 

5. Назвіть основні етапи стратегічного контролю. 

6. Опишіть підсистеми стратегічного контролю в організації. 

Література: [3, с. 82–119; 5, с. 42–56; 8, с. 342–349; 10, с. 191–225;         

11, с. 65–89; 17, с. 303‒338; 19, с. 312‒341; 28, с. 403‒429; 33, с. 278‒293]. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

 

Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента. Мета 

роботи – поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Написання реферату має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

навчальної дисципліни «Стратегічне управління в туризмі», спонукає 

ґрунтовно вивчати нормативно-законодавчу базу з питань стратегічного 

управління діяльністю туристичних підприємств, спеціальні наукові видання 

вітчизняних і закордонних авторів, у яких розглядаються питання опанування 

необхідними практичними навичками у туристичній сфері.  

Виконання реферату припускає наявність таких елементів наукового 

дослідження: практичної значущості; комплексного системного підходу до 

розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання передової 

сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів творчості.  

Під час виконання реферату студент повинен продемонструвати вміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу та синтезу інформаційних 

матеріалів і творчого підходу до теми індивідуальної роботи. 

Студент виконує реферат самостійно протягом вивчення навчальної 

дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до графіка 

навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти обирають тему реферату самостійно згідно з темами, 

запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з викладачем 

студент може підготувати реферат на іншу тему, якої немає у цьому переліку. 

Реферат оформлюється в такому порядку: 

‒ титульна сторінка; 

‒ зміст; 

‒ вступ; 

‒ розділи реферату; 
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‒ висновки; 

‒ список використаної літератури. 

Першою сторінкою реферату є титульна, яка підлягає загальній нумерації 

сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад 

титульної сторінки до реферату наведений у додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів реферату із зазначенням 

номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і 

параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал реферату слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, 

уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні 

літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, рисунками. 

Реферат оформлюють за допомогою комп’ютерного набору і друкують на 

одному боці аркуша білого паперу форматом А4 з використанням шрифтів 

текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів:  ліве – не менше 20 мм, праве 

– не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Заголовки структурних частин реферату, зокрема «ЗМІСТ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами симетрично до 

набору. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом реферату і 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Відомості про літературу, 

яка включена до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державних 

стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв. 

Загальний обсяг реферату становить 20–25 сторінок.  

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 
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Теми рефератів 

1. Стратегічне управління як система.  

2. Основні етапи розвитку стратегічного менеджменту.  

3. Проблеми формування стратегії розвитку туризму.  

4. Організаційні аспекти підвищення ефективності управління туризмом.  

5. Проблеми підвищення прибутковості туризму.  

6. Підвищення рівня ділового адміністрування.  

7. Управління життєвим циклом туристичного продукту.  

8. Проблеми управління технологічними інноваціями в туризмі.  

9. Інформаційні технології в управлінні туризмом.  

10. Види стратегічного управління.  

11. Особливості стратегічного менеджменту в туризмі в сучасних умовах.  

12. Удосконалення форм і методів продажу товарів (послуг) на 

туристичному підприємстві.  

13. Сутність товарної стратегії та характеристика її видів.  

14. Стратегія диференціації. Можливість її використання в туризмі.  

15. Аналіз галузевого ринку у розробці стратегії.  

16. Міжнародні стратегії підприємств.  

17. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії туристичного 

підприємства.  

18. Розробка і реалізація маркетингової стратегії туристичного 

підприємства.  

19. Інноваційна стратегія туристичного підприємства.  

20. Стратегія інтеграції, іі сутність та особливості.  

21. Значення і місце стратегічного контролю в стратегічному управлінні 

туристичним підприємством.  

22. Процес розробки й реалізації стратегії туристичного підприємства.  

23. Стратегічне планування діяльності туристичної фірми.  

24. Організація процесу стратегічного управління.  
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25. Управління реалізацією стратегії.  

26. Оцінювання стратегічної ситуації організації.  

27. Аналіз галузі і конкурентного середовища.  

28. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища туристичного 

підприємства.  

29. Процес прийняття стратегічних рішень у туристичному підприємстві.  

30. Економічна стратегія туристичної фірми.  

31. Методи управління в підприємстві туристичної індустрії та напрямки 

їх удосконалення.  

32. Упровадження сучасних моделей і методів прийняття управлінських 

рішень туристичної фірми.  

33. Організаційна структура управління туристичним підприємством і 

шляхи її удосконалення.  

34. Формування комплексного механізму управління туристичним 

підприємством.  

35. Особливості мотивації і стимулювання працівників туристичної фірми 

в сучасних умовах.  

36. Особливості менеджменту підприємств ресторанної галузі.  

37. Комунікації в управлінні підприємствами туристичної індустрії.  

38. Особливості менеджменту в туристичних агентствах.  

39. Функції менеджменту в сучасному туристичному бізнесі.  

40. Стратегічне управління підвищення якості туристичних послуг в 

умовах конкурентного середовища.  

41. Стратегія управління туристичним підприємством і шляхи її 

удосконалення.  

42. Упровадження стратегічного менеджменту в туристичному 

підприємстві.  

43. Стратегічний менеджмент у сучасному туристичному підприємстві.  
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44. Дослідження стратегічного управління туристичним (готельним) 

підприємством.  

45. Особливості формування стратегії розвитку туристичної галузі 

України.  

46. Організація та управління туристичним бізнесом.  

47. Управління підготовкою менеджерів туристичної індустрії.  

48. Управління організацією екскурсійною діяльністю.  

49. Психологія та етика управлінської діяльності туристичної фірми в 

сучасних умовах.  

50. Оперативне управління діяльністю суб’єкта туристичної індустрії.  

51. Управління якістю та конкурентоспроможністю туристичного 

продукту.  

52. Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичної індустрії.  

53. Менеджмент безпеки та якості туристичних послуг.  

54. Менеджмент регіонального туризму.  

55. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації, що надає 

туристичні послуги.  

56. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці туристичної 

фірми в сучасних умовах.  

57. Розробка і впровадження нововведень в організації, що надає 

туристичні послуги.  

58. Розробка стратегії та програм ціноутворення організації.  

59. Формування іміджу організації.  

60. Формування організаційної культури підприємства як чинник 

конкурентоспроможності.  
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Сутність стратегічного управління та передумови його виникнення.  

2. Основні поняття стратегічного управління та їх еволюція.  

3. Етапи становлення та розвитку стратегічного управління підприємством.  

4. Цілі та завдання стратегічного управління, його відмінності та 

характерні риси.  

5. Переваги стратегічного підходу до управління підприємством.  

6. Вимоги до стратегічного менеджера.  

7. Якісні характеристики стратегічного менеджера.  

8. Відмінності від функціонального менеджера. 

9. Процес стратегічного управління.  

10. Основні етапи стратегічного управління: стратегічний аналіз; 

постановка стратегічних цілей; вибір стратегії. 

11. Основні етапи стратегічного управління: розробка стратегічного плану; 

організація виконання стратегічного плану; контроль реалізації стратегії та 

коригування стратегічних установок і планових завдань.  

12. Визначення сфери бізнесу.  

13. Короткострокові та довгострокові цілі підприємства.  

14. Урахування інтересів вкладників компанії у цілепокладанні. 

15. Загальний зміст стратегії.  

16. Основні компоненти стратегії туристичного підприємства.  

17. Підходи та дії, що визначають стратегію туристичного підприємства. 

18. Корпоративна стратегія диверсифікованої компанії.  

19. Компоненти стратегії диверсифікованої компанії.  

20. Дії після завершення диверсифікації компанії.  

21. Управління диверсифікованою компанією та розширення спільних дій 

наявних стратегічних зон господарювання (СЗГ).  

22. Шляхи посилення синергізму серед відносно непов’язаних СЗГ.  

23. Стратегія в СЗГ.  

24. Компоненти стратегії одиночного бізнесу: дії зі зміни умов у галузі та 
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зовнішньому середовищі; базовий конкурентний підхід; ключові функціональні 

стратегії. 

25. Компоненти стратегії одиночного бізнесу: підхід до вертикальної 

інтеграції; дії з досягнення конкурентних переваг; оперативні дії з посилення 

конкурентних позицій і покращення діяльності. 

26. Функціональні стратегії туристичного підприємства як план дій у 

конкретних напрямах (виробництво, маркетинг, фінанси, людські ресурси).  

27. Оперативна стратегія підприємства. 

28. Чинники, що визначають стратегію підприємства: зовнішні та 

внутрішні. 

29. Місце та зміст галузевого та конкурентного аналізу.  

30. Структура стратегічного аналізу для компанії одиночного бізнесу.  

31. Визначення економічних характеристик, що є головними в галузі. 

Стратегічна важливість ключових економічних характеристик галузі. 

32. Аналіз конкурентних сил, що мають вплив на підприємство.  

33. Модель «п’яти сил» Портера.  

34. Попит і бар’єри виходу як аргументи сприятливих можливостей і 

загроз у консолідованій галузі. 

35. Оцінювання конкурентних позицій і можливих дій 

підприємств‒конкурентів.  

36. Карта стратегічних груп як важливий елемент оцінювання 

конкурентних позицій підприємств. 

37. Визначення ключових чинників конкурентного успіху.  

38. Загальне оцінювання привабливості галузі.  

39. Узагальнювальна форма галузевого та конкурентного аналізу, її 

основні складові. 

40. Ситуаційний аналіз підприємства. 

41. Мета проведення ситуаційного аналізу туристичного підприємства.  

42. Основні питання, за якими проводиться аналіз ситуації, що склалася в 

компанії. 

43. Оцінювання стратегії підприємства.  
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44. Визначення оптимальної стратегії для підприємства.  

45. SWOT-аналіз.  

46. Чинники, які враховуються під час проведення SWOT-аналізу. 

47. Стратегічний вартісний аналіз ‒ один з найбільш чітких індикаторів 

ситуації компанії.  

48. Оцінювання сили конкурентної позиції підприємства.  

49. Чинники, що використовуються для оцінювання тенденцій посилення 

або послаблення конкурентної позиції підприємства. 

50. Визначення переважних стратегічних дій підприємства.  

51. Підстави для вибору стратегії одиночного бізнесу.  

52. Вибір базової конкурентної стратегії одиночного бізнесу: цінове 

лідерство, диференціація, фокусування.  

53. Основні характеристики базових стратегій.  

54. Вибір стратегії інвестицій.  

55. Чинники, що впливають на вибір стратегії інвестицій: конкурентна 

позиція компанії в галузі, стадія життєвого циклу галузі. 

56. Практика конкурентної боротьби в галузі.  

57. Захисна стратегія та шляхи зменшення ризику конкуренції в галузі.  

58. Найчастіші стратегічні помилки підприємства. 

59. Основні етапи зростання та розвитку корпорації.  

60. Стадії технологічного ланцюга та напрями вертикальної інтеграції. 

Позитивні та негативні сторони вертикальної інтеграції.  

61. Поняття диверсифікації.  

62. Типи диверсифікації: пов’язана та непов’язана з діяльністю компанії.  

63. Порівняльна характеристика типів диверсифікації.  

64. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ): основні 

рекомендації.  

65. Переваги та недоліки матриці БКГ. 

66. Матриця МакКінсі.  

67. Етапи оцінювання привабливості СЗГ, конкурентний статус 

підприємства в СЗГ.  
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68. Типи незбалансованості портфелю СЗГ підприємства. 

69. Матриця еволюції СЗГ (матриця Хофера), основні переваги та 

недоліки.  

70. Висновки та можливі бар’єри матричного аналізу портфелю СЗГ. 

71. Стратегія входу на ринок: придбання; нове внутрішнє підприємство; 

спільне підприємництво.  

72. Ознаки дисбалансу портфеля СЗГ та переважні стратегії входу. 

73. Стратегії виходу на ринок.  

74. Вибір стратегії виходу залежно від характеристики СЗГ та 

інтенсивності конкуренції в галузі. 

75. Визначення оптимальної стратегії диверсифікованої компанії: основні 

складові. 

76. Розробка корпоративної стратегії на підставі аналізу портфеля СЗГ.  

77. Ключові завдання реалізації стратегії.  

78. Практичні рекомендації щодо забезпечення організації стратегічно 

ефективної компанії. 

79. Корпоративна культура, що забезпечує ефективну реалізацію стратегії.  

80. Етичні норми та принципи діяльності компанії.  

81. Схема 7S взаємного впливу адміністративних сфер діяльності (схема 

МакКінсі). 

82. Засади політики дій керівництва компанії у стратегічній сфері.  

83. Підходи до корегування стратегії: активний та реактивний. 

84. Значення контролю під час реалізації стратегії.  

85. Типи систем контролю та їх зміст.  

86. Рівні управління та системи контролю.  

87. Використання систем контролю для різних стратегій. 

88. Система контролю на рівні корпорації. 
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