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ВСТУП 

 

 

Стратегічне управління виникло внаслідок збільшення складних, 

динамічних, невизначених процесів зміни зовнішнього середовища бізнесу і 

охоплює всі аспекти діяльності підприємств у ньому. Теорія стратегічного 

планування і управління була започаткована і розвинута американськими 

дослідниками бізнесу, консультаційними фірмами і ввійшла до складу методів 

внутрішньо-фірмового планування усіх розвинених підприємств світу. 

У перехідних і ринкових умовах кожне підприємство самостійно будує 

своє майбутнє, у перспективі його може супроводжувати як успіх, так і 

банкрутство. Практичне розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю 

забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, 

залежить від ступеня засвоєння керівниками і персоналу методології і методів 

стратегічного управління. 

Слід зазначити, що стратегічне управління пронизує всі ланки 

функціонування підприємства: від внутрішнього середовища до держави, тому 

доцільним є розгляд прийомів і методів стратегічного управління на 

національному, регіональному рівнях і власне підприємстві. Тому вивчення 

навчального курсу «Стратегічне управління в туризмі» набуває особливої 

актуальності для студентів спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство», освітнього ступеня «Магістр». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління в 

туризмі» є розкриття сутності та можливості стратегічного управління для 

українських туристичних фірм, ознайомлення із сучасними методами та 

прийомами роботи в умовах галузевої конкуренції, орієнтуючись не лише на 

успіх сьогодні, але і на тверді конкурентні позиції фірми в майбутньому. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– принципи розробки і реалізації стратегії туристичного підприємства та 

її зв'язок з поточним плануванням;  
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– економічну сутність категорії конкурентоспроможності туристичного 

підприємства та її зв'язок з іншими категоріями; 

– структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

туристичного підприємства та механізм їх впливу на стратегію, що 

реалізується;  

– SWOT-аналіз і його застосування під час оцінювання стратегічних 

позицій туристичного підприємства;  

– особливості застосування стратегій туристичного підприємства;  

– методичні засади розробки та реалізації функціональних стратегій у 

туризмі; 

уміти:  

– формулювати місію та стратегічні цілі туристичного підприємства;  

– аналізувати зовнішні чинники впливу та діагностувати стан 

внутрішнього середовища туристичного підприємства; 

– аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку підприємства 

та здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

– визначати конкурентні переваги туристичного підприємства та 

розробляти напрями їх досягнення;  

– розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття 

стратегічних рішень у сфері туризму; 

– виробляти оптимальні стратегічні рішення, що забезпечують стійку 

роботу колективу і його конкурентоспроможність на туристичному ринку. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками цієї навчальної дисципліни 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та існуючих 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. Теми 

контрольних робіт, вихідні дані та завдання щодо виконання практичної 

частини контрольної роботи, список рекомендованої літератури містяться у цих 

методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Студенти спеціальності «Туризм», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління в 

туризмі» повинні виконати контрольну роботу згідно з темами навчального 

плану. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, 

основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній 

підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має детально вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

на«0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», 

виконують роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент 

повинен показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками й іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Теоретична частина контрольної роботи включає 

тестові завдання для перевірки глибини засвоєння відповідної теми.  

Виконання практичної частини контрольної роботи спрямоване на 

поглиблення й систематизацію теоретичних знань зі стратегічного управління і 

вмінь працювати з науковою та спеціальною літературою. 

Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14).  
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Вимоги щодо оформлення: перша сторінка – титульна без номера (додаток 

А); другу сторінку відводять для плану; розділи згідно з планом; список 

використаної літератури. Приблизний обсяг роботи – 20–25 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

Сума балів 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

Іспит  Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 

 

Незадовільно (1–59 балів / F-FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 
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аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Тема 1 Стратегія підприємства: поняття, сутність, концепції 

1. Теоретичні засади стратегії підприємства як відкритої системи. 

2. Концепції та чинники стратегічного управління підприємством. 

Тести 

1. Уперше термін «стратегія» у сфері економіки підприємства 1962 

рокувикористав: 

а) П. Хейне;  

б) Б. Олін;  

в) А. Чендлер; 

г) це їх спільне напрацювання. 

2. Стратегія підприємства – це: 

а) засіб досягнення цілей, до яких прагне підприємство; 

б) календарний план розвитку; 

в) довгостроковий прогноз діяльності підприємства; 

г) забезпечення конкурентних переваг. 

3. Чинник, що найбільш суттєво впливає на зміст стратегії у ринковій 

економіці: 

а) вплив і бажання держави;  

б) міжнародні відносини;  

в) потреби клієнтів; 

г) протестні настрої суспільства. 

4. Мета планування на підприємстві: 

а) забезпечення перспективами роботи всіх членів колективу;  

б) забезпечення нововведень і змін в достатньому обсязі;  

в) отримання вигідних контрактів від держави;  

г) нарощування обсягів продукції. 
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5. Реалізація концепції стратегічного управління підприємством можлива, 

якщо: 

а) реалізується політика економічного зростання; 

б) ефективно працюють інституційні структури держави; 

в) достатнє забезпечення ресурсами;  

г) підприємство стратегічно орієнтоване. 

Література: [7, c. 123–132; 9, c. 227–241; 21, c. 60–74]. 

 

Тема 2 Місія та цілі підприємства 

1. Значення, зміст і чинники, що впливають на формування місії 

підприємства. 

2. Цілі як необхідна передумова успіху підприємства. 

Тести 

1. Що означає місія для підприємства: 

а) підсумок діяльності у певному періоді;  

б) річний звіт про економічні результати;  

в) мета існування підприємства;  

г) директива керівних органів? 

2. Множина цілей потребує: 

а) виділення головних цілей підприємства; 

б) їх класифікації; 

в) розділення цілей на головні та допоміжні; 

г) досягнення однієї головної мети. 

3. Місія передбачає формування:  

а) фінансових цілей;  

б) виробничих цілей;  

в) стратегічних цілей; 

г) правильні відповіді у варіантах а) і в). 

4. Основні вимоги до цілей: 

а) їх підпорядкування довгостроковому плану; 
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б) їх підпорядкування довгостроковому прогнозу;  

в) урахування досвіду інших країн; 

г) конкретність, досяжність, гнучкість, орієнтованість у часі. 

5. Основа господарської діяльності підприємства – це:  

а) бізнес-план підприємства;  

б) результат визначення цілей;  

в) корпоративна стратегія; 

г) конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. 

Література: [2, c. 322–346; 5, c. 39–54; 8, c. 110–127]. 

 

Тема 3 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

1. Методи оцінювання зовнішнього середовища. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

Тести 

1. Аналіз зовнішнього середовища є: 

а) змогою посилення конкурентних переваг підприємства; 

б) політичною складовою стратегії підприємства; 

в) передумовою формування стратегії діяльності підприємства;  

г) правильні відповіді у варіантах а) і б). 

2. Сукупність чинників зовнішнього середовища поділяють на:  

а) мікросередовище і макросередовище; 

б) сприятливі та шкідливі;  

в) стабільні та змінні;  

г) надійні та ненадійні. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це: 

а) експорт продукції і послуг; 

б) створення спільних підприємств; 

в) отримання позитивного сальдо діяльності;  

г) одна з форм господарської діяльності. 

4. Один з проявів зовнішньоекономічної діяльності:  
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а) в’їзний і виїзний туризм; 

б) політика керівництва держави; 

в) створення спільних підприємств; 

г) отримання імпортної продукції. 

5. Ділова угода, за якою одна сторона дозволяє іншій використовувати 

товарний знак: 

а) ліцензування;  

б) франчайзинг; 

в) офшорне виробництво;  

г) стратегічний альянс. 

Література: [5, c. 56–72; 7, c. 103–124; 8, c. 123–140]. 

 

Тема 4 Стратегічний аналіз внутрішнього середовища та потенціалу 

підприємства, формування його конкурентних переваг 

1. Проведення стратегічного аналізу внутрішнього середовища 

підприємства. 

2. Конкурентні переваги підприємства та їх реалізація. 

Тести 

1. Мета аналізу внутрішнього середовища підприємства:  

а) поглиблення його конкурентних переваг;  

б) виявлення слабких сторін підприємства; 

в) урахування результатів дослідження під час перегляду стратегії 

діяльності;  

г) правильні відповіді у варіантах б) і в). 

2. Для аналізу внутрішнього середовища підприємства найбільш 

поширеним є метод: 

а) екстраполяції; 

б) синтезу; 

в) SWOT-аналізу ; 

г) картографічний. 
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3. Стратегічний потенціал може бути використаний для:  

а) аналізу ситуації в агропромисловому комплексі;  

б) визначення морально-психологічного клімату в колективі;  

в) проведення соціальної політики; 

г) аналізу діяльності підприємства. 

4. Конкурентні переваги підприємства формує: 

а) збільшення обсягів виробництва; 

б) здатність вести успішну конкурентну боротьбу; 

в) нарощування прибутку; 

г) експортоорієнтоване виробництво. 

5. Конкурентні переваги товару можна оцінити такими показниками:  

а) собівартість продукції;  

б) невисока енергоємність; 

в) незначна матеріалоємність;  

г) якість і ціна. 

Література: [3, c. 161–175; 6, c. 122–138; 8, c. 156–174]. 

 

Тема 5 Стратегія бізнесу, особливості вибору стратегії підприємства 

1. Створення стратегічної бази підприємства та її складові. 

2. Переваги, недоліки і сфери застосування найбільш розвинених стратегій 

бізнесу. 

Тести 

1. Для створення стратегічної бази підприємства необхідно звернути 

особливу увагу на: 

а) історію розвитку;  

б) ресурсну базу; 

в) дії керівництва держави; 

г) взаємовідносини у колективі. 
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2. Під час детального аналізу стратегічної бази підприємства: 

а) виділяємо значну кількість окремих складових; 

б) розглядаємо її як єдине ціле; 

в) розробляємо ряд альтернативних ситуацій; 

г) правильні відповіді у варіантах а) і в). 

3. Стратегія бізнесу (ділова стратегія), за визначенням А. А. Томпсона і    

А. Дж. Стрікленда, означає: 

а) досягнення високого прибутку;  

б) оптимізацію ризиків; 

в) підвищення життєвого рівня працівників; 

г) план управління окремою сферою діяльності компанії. 

4. Використання однієї зі стратегій базується на застосуванні:  

а) методу картографії;  

б) інвестиційних важелів; 

в) п'яти основних чинників;  

г) регіонального підходу. 

5. Для вибору стратегії середнього підприємства визначають: 

а) конкретні розміри підприємства; 

б) організаційну структуру; 

в) авторитет керівництва; 

г) темпи зростання підприємства та розширення ніші. 

Література: [10, c. 161–175; 16, c. 122–138; 19, c. 156–174]. 

 

Тема 6 Реалізація стратегії підприємства 

1. Послідовність реалізації стратегії підприємства. 

2. Стратегічний контроль як особливий вид управлінської діяльності на 

підприємстві. 

Тести 

1. Значення вищого керівництва підприємства для реалізації стратегії:  

а) відповідає вимогам статуту; 
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б) підпорядкована вимогам акціонерів; 

в) велике; 

г) передбачена корпоративною стратегією. 

2. Стратегію підприємства можна змінювати, якщо:  

а) виникають нові обставини;  

б) зміни сприятимуть збільшенню прибутку;  

в) посилюється тиск конкурентів; 

г) змінюється внутрішнє середовище. 

3. Опір стратегічним змінам: 

а) ніколи не відбувається; 

б) нереальний; 

в) потрібний для створення конкурентної стратегії;  

г) існує. 

4. Стратегія виживання, як стратегічна альтернатива, включає в себе:  

а) скорочення адміністративного персоналу;  

б) зміну товарної і маркетингової політики;  

в) підвищення кваліфікації працівників;  

г) урізноманітнення асортименту продукції. 

5. Суть стратегічного контролю полягає в: 

а) баченні перспектив розвитку; 

б) спостереженні та оцінюванні процесу стратегічного управління;  

в) активізації діяльності працівників;  

г) отриманні оперативної інформації. 

Література: [8, c. 202–216; 9, c. 129–143; 11, c. 87–103]. 

 

Тема 7 Корпоративна стратегія підприємства 

1. Процес розробки корпоративної стратегії. 

2. «Портфельний набір» корпоративної стратегії. 
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Тести 

1. Корпоративна стратегія підприємства є: 

а) нормативним документом; 

б) концептуальною засадою розвитку; 

в) установчим документом; 

г) підґрунтям акредитації. 

2. Набір різних видів бізнесу на різних ринках для корпоративної стратегії: 

а) бізнес-класи; 

б) цільові програми; 

в) портфельні стратегії; 

г) правильні відповіді у варіантах а) і в). 

3. Корпоративна стратегія, що розробляться за окремими напрямами 

діяльності, має назву: 

а) спеціалізованої; 

б) продуктово-товарної;  

в) галузевої;  

г) регіональної. 

4. Різні науково обґрунтовані види стратегій використовуються:  

а) на всіх етапах бізнесу;  

б) епізодично;  

в) вибірково; 

г) згідно з дозволами, оформленими в установленому порядку. 

5. Комплексну інформаційну характеристику об’єкта називають:  

а) річним звітом;  

б) звітом про фінансові результати;  

в) базою даних; 

г) доповідною запискою. 

Література: [9, c. 157–174; 11, c. 119–128; 12, c. 94–112]. 
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Тема 8 Функціональні стратегії підприємства 

1. Виробнича стратегія підприємства. 

2. Інноваційна стратегія підприємства. 

Тести 

1. Функціональна стратегія – це: 

а) визначення перспектив розвитку підприємства; 

б) тип субстратегії забезпечення діяльності у «стратегічному наборі»;  

в) забезпечення конкурентних переваг; 

г) правильні відповіді у варіантах а) і в). 

2. Вибір окремої функціональної стратегії: 

а) проводиться під час створення підприємства;  

б) визначається керівництвом;  

в) має важливе значення; 

г) є підетапом комплексної системи. 

3. Суть виробничої стратегії полягає у: 

а) виробленні найбільшої кількості продукції; 

б) пристосуванні виробництва до вимог ринку; 

в) зниженні собівартості продукції; 

г) оптимізації чисельності підприємства. 

4. Головна умова створення ефективної стратегії виробництва:  

а) адаптація до змін у ринку;  

б) посилення виробничого потенціалу; 

в) підвищення кваліфікації персоналу;  

г) конкурентні переваги. 

5. Спосіб дій, спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку 

підприємства: 

а) розроблення відповідних законів;  

б) створення цільових програм; 

в) упровадження венчурного фінансування;  

г) інноваційна політика. 

Література: [13, c. 243–262; 21, c. 136–148; 22, c. 85–98]. 
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Тема 9 Стратегічне планування та прогнозування 

1. Принципи та моделі стратегічного планування на підприємстві. 

2. Прогнозування розвитку підприємства. 

Тести 

1. Розробка планів підприємством являє собою: 

а) послідовний процес; 

б) деталізацію корпоративної стратегії;  

в) продовження процесу прогнозування;  

г) проектну діяльність. 

2. Кінцева мета стратегічного планування підприємства:  

а) економічне зростання;  

б) ефективне функціонування; 

в) отримання максимального прибутку;  

г) оптимізація витрат. 

3. Стратегічне прогнозування передбачає:  

а) індикативні показники розвитку; 

б) ступінь використання ресурсного потенціалу;  

в) перехід до системи ринкових відносин;  

г) майбутній розвиток підприємства. 

4. Мета будь-якого прогнозу:  

а) виявити процеси; 

б) передбачити розвиток подій у майбутньому; 

в) посилити конкурентоспроможність підприємства;  

г) правильні відповіді у варіантах а) і б). 

5. У стратегічному управлінні найбільшого поширення набули:  

а) альтернативні варіанти розвитку;  

б) принципи демократичного централізму;  

в) розробки сценаріїв розвитку подій;  

г) експертні методи. 

Література: [13, c. 163–172; 15, c. 227–241; 30, c. 260–274]. 
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Тема 10 Фінансово-економічні аспекти стратегії управління 

1. Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів і програм. 

2. Система операційних фінансових стратегій підприємства. 

Тести 

1. Фінансова стратегія підприємства ‒ це:  

а) його річний бюджет;  

б) частина загальної стратегії;  

в) фінансовий план;  

г) кошторис. 

2. Операційні стратегії підприємства формують: 

а) як складові загальної стратегії; 

б) у програмному вигляді; 

в) у прогнозному вигляді; 

г) за конкретними напрямами фінансової діяльності. 

3. Для реалізації стратегічного набору потрібні:  

а) персонал високої кваліфікації;  

б) сприятливе зовнішнє середовище; 

в) достатні обсяги фінансових ресурсів;  

г) правильні відповіді у варіантах а) і б). 

4. Система операційних фінансових стратегій включає в себе: 

а) корпоративну стратегію; 

б) функціональну стратегію; 

в) значну кількість стратегій даного виду;  

г) стратегічний набір. 

5. Сукупність фінансових інструментів підприємства, призначених для 

реалізації стратегії фінансового інвестування: 

а) податки фізичних і юридичних осіб;  

б) субвенції і субсидії;  

в) портфель фінансових інвестицій; 

г) державний і місцеві бюджети. 

Література: [6, с. 51–74; 9, с. 226–240; 33, с. 322–335]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема: Методи портфельного аналізу організації 

Мета роботи: ознайомлення з основами портфельного аналізу організації, 

а також побудова та практичне застосування багатофакторної портфельної 

матриці «Мак-Кінсі» «привабливість‒конкурентоспроможність». 

Постановка завдання 

Підприємство «NNN» охоплює чотири сфери господарської діяльності, які 

стосуються різних галузей і представлені в структурі фірми самостійними 

господарськими підрозділами А, Б, В, Г. Фахівцями було проведено 

дослідження чинників привабливості ринку й конкурентної позиції, результати 

якого наведено в табл. 3.1–3.2. Наведена інформація характеризує 

конкурентоспроможність підприємства «NNN» у секторах бізнесу А, Б, В, Г і 

ринкову перспективність цих секторів. 

Таблиця 3.1 ‒ Дані оцінювання чинників привабливості ринку 

Чинники 
Вага 

Оцінка (за 5-бальною 
шкалою) привабливості й 

конкурентної позиції А Б В Г А Б В Г 

Привабливість ринку 
Загальний обсяг 
ринку 

0,20 0,10 0,15 0,20 4 5 3 4 

Показник темпів 
росту на рік 

0,20 0,10 0,15 0,15 5 4 4 3 

Маржа 0,15 0,05 0,10 0,10 4 3 3 5 
Інтенсивність 
конкуренції 

0,15 0,05 0,10 0,15 2 2 5 4 

Технологічні вимоги 0,15 0,20 0,15 0,20 4 5 3 4 
Вплив інфляції 0,05 0,15 0,05 0,10 3 5 5 4 
Енергоємність 0,05 0,15 0,05 0,05 2 4 3 5 
Вплив 
навколишнього 
середовища 

0,05 0,20 0,25 0,05 3 3 2 4 

Політичний аспект 
Юридичний аспект 

Повинні 
бути 

прийнят- 
ними 

Повинні 
бути 

прийнят- 
ними 

Повинні 
бути 

прийнят- 
ними 

Повинні 
бути 

прийнят- 
ними 

    

    

    

    

РАЗОМ 1,00 1,00 1,00 1,00     
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Таблиця 3.2 - Дані оцінювання чинників конкурентної позиції 

Чинники привабливості й  Вага   
Оцінка (за 

5-  

конкурентної позиції     бальною шкалою) 

 А Б В Г А  Б В  Г 

Ефективність бізнесу           

Частка ринку 0,10 0,05 0,05 0,05 4  4 3  5 
Темпи збільшення частки 
ринку 

0,15 0,15 0,10 0,15 2 3 4 5 

Якість продукції 0,10 0,15 0,15 0,10 4 2 3 4 

Репутація марки 0,10 0,10 0,10 0,10 5  3 4  3 

Розподіл продукції 0,05 0,10 0,10 0,15 4  3 4  3 

Ефективність просування 0,05 0,05 0,05 0,05 3  3 4  4 

Можливості виробництва 0,05 0,10 0,10 0,10 3  4 3  2 

Ефективність виробництва 0,05 0,05 0,10 0,05 2  4 2  3 

Витрати підрозділу 0,15 0,05 0,05 0,05 3  3 4  2 

Постачання 0,05 0,15 0,15 0,10 5  2 3  3 

Управлінський апарат 0,15 0,05 0,05 0,10 4  4 3  4 

РАЗОМ 1,00 1,00 1,00 1,00        

 

Завдання 

1. Визначте і проаналізуйте позиції господарських підрозділів компанії за 

допомогою матриці Мак-Кінсі за даними таблиць.  

2. З урахуванням того, які позиції займають підрозділи компанії за 

матрицею Мак-Кінсі, визначте рекомендовану стратегію. 

3. Проаналізуйте новий бізнес-портфель компанії, який може бути 

одержаний у результаті реалізації запропонованої стратегії. 

Методичні рекомендації 

Для розв’язання завдання насамперед необхідно розрахувати сукупне 

значення двох чинників для кожного господарського підрозділу. Отже, слід 

визначити цінність чинника «привабливість ринку» окремо для господарського 

підрозділу А, Б, В, Г, а також цінність чинника «конкурентна позиція» окремо 

для господарського підрозділу А, Б, В, Г.  

Для цього оцінка кожного чинника відповідної категорії помножується на 

його вагу, що відображає відносну значущість чинника. Потім додають 

відносну значущість чинників кожної категорії. 
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Наприклад, для господарського підрозділу А: 

– цінність чинника «привабливість ринку» розраховується так: 

0,2 * 4 + 0,2 * 5 + 0,15 * 4 + 0,15 * 2 + 0,15 * 4 + 0,05 * 3 + 0,05 * 2 + 

+ 0,05 * 3 = 3,7; 

– цінність чинника «ефективність бізнесу» розраховується в такий спосіб: 

0,1 * 4 + 0,15 * 2 + 0,1 * 4 + 0,1 * 5 + 0,05 * 4 + 0,05 * 3 + 0,05 * 3 + 

+ 0,05 * 2 + 0,15 * 3 + 0,05 * 5 + + 0,15 * 4 = 3,5. 

Аналогічно необхідно розрахувати всі інші значення відносної значущості 

чинників у кожному господарському підрозділу. 

Далі необхідно побудувати матрицю Мак-Кінсі, що має такий вигляд    

(рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 – Портфельний аналіз за методом Мак-Кінсі 
 

Зазначимо, що матриця має три зони, що виділені різними кольорами. 

Перша зона – квадранти 1, 2, 3 – стратегія «Вкладення/Зростання»; друга зона – 

квадранти 4, 5, 6 – стратегія «Вибірковість/Доходи»; третя зона – квадранти 7, 

8, 9 – стратегія «Збирання врожаю/Ліквідація». 

Кожен квадрант має свою рекомендовану стратегію. 
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Згідно з розрахованими значеннями за матрицею визначити позиції 

господарських підрозділів компанії. Так, відповідно, для господарського 

підрозділу А нанесемо розраховані дані на відповідні осі (рис. 3.2). 

Площа кола пропорційна розміру ринку, найвища експертна оцінка 

розміру ринку – 5 балів (для господарського підрозділу А ця оцінка становить  

4 бали). 

 
 

Рис. 3.2 – Вибір стратегічної позиції господарчого відділу А  

за матрицею Мак-Кінсі 

 

Після рознесення позицій кожного з підрозділів підприємства «NNN» на 

матриці Мак-Кінсі необхідно запропонувати для кожного підрозділу стратегію 

подальшого розвитку, ураховуючи те, що стратегічні позиції з часом можуть 

змінюватися. 

З урахуванням запропонованих стратегій необхідно визначити на матриці 

нові (перспективні) стратегічні позиції кожного господарського підрозділу. 

Надалі слід порівняти їх попередні стратегічні позиції з можливим 

положенням у майбутньому, проаналізувати ймовірну траєкторію руху. 
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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. 
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43. Оцінювання стратегії підприємства.  

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.  
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67. Етапи оцінювання привабливості СЗГ, конкурентний статус 

підприємства в СЗГ.  

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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