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ВСТУП 

 

Визначальними рисами сучасного світу є високий ступінь невизначеності, 

підвищена динамічність, глобалізація, жорстка конкуренція, які обумовлюють 

необхідність ретельного обґрунтування стратегії розвитку підприємства та 

створення умов для її ефективної реалізації. З цією метою існує комплекс 

складних і важливих завдань, таких, як: аналіз зовнішнього середовища та 

потенціалу підприємства, визначення його місії та системи цілей, формування 

стратегічного плану, організація та контроль його виконання є елементами 

стратегічного управління підприємством. Ефективне розв’язання цих завдань 

передбачає освоєння теоретико-методологічних основ стратегічного управління 

підприємством та оволодіння специфічним методичним інструментарієм 

довгострокового прогнозування, планування й аналізу в умовах невизначеності 

та ризику.  

Метою навчальної курсу «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 тільки на сьогоднішній успіх, 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;  

– економічну сутність категорії конкурентоспроможності туристичного 

підприємства і її зв'язок з іншими категоріями; 

–  поняття й економічну сутність моделей сучасної конкуренції на ринку 

туристичних послуг;  

– структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

туристичного підприємства та механізм їх впливу на стратегію, що 

реалізується;  
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– методи стратегічного аналізу;  

– SWOT-аналіз і його застосування під час оцінювання стратегічних 

позицій туристичного підприємства;  

– особливості застосування стратегій туристичного підприємства;  

– методичні основи 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;  

– виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій визначити 

систему функціональних, ресурсних і продуктових стратегій; 

– 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 та контролю функціонування підприємства з обліком чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища;  

– виробляти оптимальні стратегічні рішення, що забезпечують стійку 

роботу колективу і його конкурентоспроможність на туристичному ринку. 

Цей практикум зі стратегічного управління в туризмі має за мету 

застосування знань з навчальної дисципліни через виконання студентами 

професійних завдань діяльності магістрів з економіки підприємства. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Практична робота № 1 

Тема. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції 

Мета: знати походження та підходи до визначення терміна «стратегія 

підприємства»; уміти визначати основні компоненти стратегічного планування 

на підприємстві. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін «стратегія» історично виник і отримав певний зміст у військовому 

лексиконі. На той час термін «стратегія» означав вищу сферу військової 

майстерності, яка вивчає закономірності та характер війни, розробляє 

теоретичні основи планування, підготовки і здійснення військових операцій, 

визначає стратегічні завдання. 

З грецької мови слово «стратегія» перекладається, як «stratos» – армія, 

«ago» – веду та означає мистецтво чи науку бути полководцем або мистецтво 

розгортання військ у бою. 

Сучасне поняття стратегії стосовно бізнесу з’явилось у середині ХХ ст. 

1962 року вчений-економіст А. Чандлер-молодший застосував термін 

«стратегія» щодо керівництва підприємством у праці «Стратегія і структура». 

Основна мета стратегічного планування полягає в поліпшенні реакції 

підприємства на динаміку ринку та поведінку конкурентів. Воно виступає 

умовою осмисленого розвитку організації. Стратегічне планування потребує 

дотримання трьох основних умов: 

– управління діяльністю підприємством будується на принципах 

управління інвестиційним портфелем. Кожен з напрямів діяльності 

підприємства має певний потенціал отримання прибутку, відповідно кожному і 

розподіляються ресурси; 

– ретельне оцінювання перспектив кожного виду діяльності, вивчення 

показників ринкового зростання та позиції компанії на конкретному ринку; 
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– стратегія. Для кожного бізнесу підприємством розробляється план 

досягнення довгострокових цілей. Кожне підприємство, ураховуючи профіль 

діяльності, цілі, можливості, навички та ресурси, розробляє власну стратегію.  

Центральною ланкою стратегічного планування є аналіз як внутрішніх 

можливостей організації, так і зовнішніх конкурентних сил і пошук шляхів 

використання зовнішніх можливостей з урахуванням специфіки організації. 

Залежно від комбінації вибраних стратегій стратегічні плани можуть бути 

наступальними (передбачають діловий розвиток фірми, тобто освоєння та 

виробництво нової продукції, вихід на нові ринки, значні інвестиції) та 

оборонними (націлені на утримання досягнутих позицій і містять заходи з 

попередження негативних наслідків впливу ринку та банкрутства). За рівнем 

управління розрізняють стратегічні плани усієї фірми й окремих одиниць, що 

належать до її складу.  

У структурі стратегічного плану можна виділити такі розділи: 

корпоративна місія, продукція, конкуренція, ринки, ресурси, діловий портфель, 

інновації. 

Завдання до теми 

Ситуація «Готель «Лазурний берег» 

Довгий час готель «Лазурний берег», розташований в Італії, пропонував 

чудовий відпочинок своїм клієнтам. Під умілим керівництвом Джорджа Сміта 

готель здобув добру репутацію. Смерть пана Сміта поставила під загрозу 

майбутнє готелю. Керівництво справою перейшло до рук Мері Сміт, 

двадцятишестирічної доньки містера Сміта. Раніше Мері закінчила дворічний 

курс підготовки в школі готельної справи. 

Справу батька необхідно було продовжувати, і Мері почала вивчати 

роботу готелю «Лазурний берег». Готель мав 25 спалень, вісім з них з ваннами, 

обідню залу на 60 осіб, залу для урочистостей на 200 чоловік, загальний бар для 

відпочинку з видом на море, бар та ігрову кімнату для дітей. Вона дізналася, що 

в останні роки справа не розширювалася, а прибутки суттєво зменшилися. Сама 

будівля готелю потребувала косметичного ремонту. 
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Розглянувши фінансові показники, Мері виявила, що 1995 року оборот 

готелю був трохи більше 110 тис. доларів. Це відповідало середньому 

показнику по галузі для такої кількості кімнат. Структура обороту у відсотках 

наведена в табл. 1.1. Сильною стороною готелю була кухня. 

Таблиця 1.1 ‒ Структура обороту готелю «Лазурний берег» (%) 

Стаття витрат «Лазурний берег» У цілому по галузі 

Харчування 49 41 

Проживання 16 21 

Напої 28 33 

Інше 7 5 

Усього 100% 100% 
 

Крім «Лазурного берега», на курорті було ще два готелі, і здавалося, що 

справи там йшли добре. М’який клімат означав шестимісячний туристичний 

сезон. «Лазурний берег» залишався відкритим протягом усього року. В осінньо-

зимовий сезон у готелі зупинялася невелика кількість туристів. Зрозуміло, що 

«Лазурний берег» виживав за рахунок репутації та кухні. 

Проте готель всередині та зовні вимагав оновлення. Мері вирішила 

звернутися до англійського консалтингового агентства «Кольт» за порадою. 

«Кольт» запропонував провести зміни: сімнадцять спальних кімнат без 

ванних кімнат переобладнати в десять кімнат з ванними за 94 тис. дол.; 

косметичний ремонт решти спалень і загальних залів ‒ 35 тис. дол.; додатково 

передбачалася установка системи центрального опалення за 10 тис. дол. 

Сума вкладень здалася Мері шокуючою. Вона заспокоїлася, коли 

дізналася, що «Кольт», швидше за все, зробить субсидію в розмірі 36 % 

вартості. Більш того, Мері виявила, що її батько поклав на рахунок у банку 

понад 20 тис. дол. на модернізацію готелю. Тепер Мері мала вирішити, яку 

ринкову політику вона вибере на майбутнє. 

Питання до ситуації 

1. Які чинники зовнішнього середовища впливають на готель «Лазурний 

берег»? 

2. Як Ви охарактеризуєте рівень невизначеності зовнішнього середовища? 
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3. Яку стратегію обере готель «Лазурний берег» для взаємодії з 

навколишнім середовищем? 

Контрольні питання 

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 основою стратегічного планування? 

5. У чому полягає призначення стратегії для забезпечення ефективного 

функціонування підприємства? Як проявляється відсутність стратегії у 

підприємства?  

6. Визначте основні компоненти стратегічного планування на 

підприємстві. Який існує між ними зв'язок?  

7. Надайте характеристику напрямів досліджень стратегії підприємства.  

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

 

Практична робота № 2 

Тема. Визначення місії та цілей підприємства 

Мета: знати особливості формулювання «стратегічного бачення» для 

підприємства; знати сутність та уміти визначати роль місії в процесі визначення 

напряму розвитку організації; знати основні вимоги, що висуваються до цілей 

підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Стратегічне бачення ‒ це перспективний погляд на напрями розвитку 

діяльності організації, базова концепція того, що організація намагається 

зробити й чого досягти. 

Стратегічне бачення або місія ніби відокремлюють одну компанію від 

інших і надають їй власні відмінні риси, забезпечують напрям діяльності та 

шлях розвитку. 
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Значна кількість авторів уважає за потрібне починати формування й аналіз 

діяльності будь-якої організації з таких категорій, як бачення розвитку фірми, 

філософія існування фірми, кредо та стратегічний намір. Хоча іноді 

визначенню місії та цілей діяльності підприємства може передувати попередній 

аналіз його середовища, оскільки чітко та повною мірою визначити місію та 

цілі організації можливо лише у результаті осмислення підсумків такого 

аналізу. З іншого боку, оскільки саме існування підприємства передбачає, що у 

нього є певна мета і завдання, то починати формування стратегії можна і 

доцільно саме з визначення місії та стратегічних цілей підприємства. 

Місія підприємства – це сукупність загальних установок і принципів, що 

визначають призначення та роль підприємства в суспільстві, взаємовідносини з 

іншими соціально-економічними суб’єктами; це основна загальна мета 

організації, чітко виражена причина її існування, її призначення. 

Ціль – це описання кінцевих і проміжних станів підприємства в ході 

реалізації стратегії. Ступінь усвідомлення цілей може бути різний: від майже 

несвідомої орієнтації на розмиті, неясні наміри до чіткого встановлення 

взаємопов'язаних цілей і задач. Стратегічні цілі підприємства повинні 

узгоджуватись із стратегічною концепцією, яка містить у собі основні напрями 

розвитку та ключові ідеї, на основі яких будується стратегічний план компанії. 

Існує багато різних підходів побудови системи цілей, що охоплює всі 

напрями діяльності та всі структурні підрозділи організації. Під час побудови 

«дерева цілей» здебільшого використовують такі методи: 

1) декомпонування ‒ поділ системи цілей на окремі складові (підсистеми), 

кожна з яких розглядається окремо з метою виявлення зв'язків між ними; 

2) дезагрегація (розмежування, відокремлення) цілей. Більшість 

стратегічних цілей мають агрегований (складний, багатоплановий) характер. 

Тому їх необхідно побачити у взаємозв'язках усіх складових, послідовно 

виокремлюючи цілі нижчих рівнів – підцілі; 

3) моделювання необхідних умов під час побудови «дерева цілей». Для 

цього сформульовану генеральну мету пропонують експертам для аналізу та 
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побудови «дерева цілей». Незалежні експерти висувають вимоги щодо форми й 

умов, необхідних для досягнення мети, пропонують перелік оцінок структури 

цілей, а також заходи для досягнення цілей. 

Завдання до теми 

1. Сформулюйте «стратегічне бачення» для вищого навчального закладу, у 

якому Ви навчаєтеся. За поданим нижче переліком сформулюйте стратегічні цілі 

та завдання з кожного пункту програми розвитку навчального закладу: 

– освітня діяльність; 

– наукова діяльність; 

– інформатизація; 

– міжнародна діяльність; 

– виховна робота зі 

студентами; 

– кадрова політика і соціальна сфера; 

– управління ВНЗ; 

– фінансово-економічна діяльність; 

– господарська діяльність і матеріальна 

база. 

2. Створіть «дерево цілей» для навчального закладу, у якому Ви 

навчаєтеся.  

3. За матеріалами періодичних фахових видань з'ясуйте цілі та завдання 

розвитку провідних вітчизняних підприємств сфери послуг. 

Ситуаційні завдання 

Ситуація 1 «Компанія Delta Airlines» 

Одним із прикладів розуміння терміна «стратегічне бачення» є практика 

компанії Delta Airlines. Наприкінці 1993 p. P. В. Ален, виконавчий директор 

компанії Delta Airlines, описав стратегічне бачення та місію компанії наступним 

чином. 

«Ми хочемо, щоб Delta стала елітною Всесвітньою Авіалінією. 

Всесвітньою, оскільки ми збираємося залишатися новаторською, агресивною, 

етичною та успішною компанією-конкурентом, забезпечуючи найвищі 

стандарти обслуговування клієнтів. Ми будемо продовжувати шукати 

можливість розширення нашого бізнесу внаслідок освоєння нових маршрутів і 

створення світового альянсу. 

Авіалінією, оскільки ми збираємося залишитися в бізнесі, який ми знаємо 
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найкраще. Це авіаперевезення та супутні послуги. Ми віримо в довгострокові 

перспективи зростання прибутку в цій галузі та будемо продовжувати 

концентрувати увагу на посиленні своїх позицій у цій сфері діяльності та 

спрямовувати сюди інвестиції. 

Елітною, оскільки ми цінуємо лояльність наших клієнтів, службовців та 

інвесторів. Для пасажирів і вантажовласників ми будемо продовжувати 

забезпечувати кращий сервіс і додаткові вигоди. Для персоналу ми будемо 

продовжувати пропонувати цікавішу, орієнтовану на кінцевий результат 

роботу, що дає змогу оцінити та відповідним чином винагородити їх внесок до 

загальної справи. Для наших акціонерів ми будемо постійно заробляти, 

забезпечуючи високу фінансову віддачу». 

Питання до ситуації 

1. Проаналізуйте стратегічне бачення компанії Delta Airlines.  

2. Якою бачиться менеджерам їх компанія через декілька років? 

3. Через стратегічне бачення визначте місію компанії. 

4. Які основні напрями роботи компанії стосовно виконання місії? 

 

Ситуація 2 «Опис місії компанії Novacare» 

Novacare — відома компанія, що піклується про здоров'я населення та 

спеціалізується на наданні послуг на контрактній основі з реабілітації в 

приватних санаторіях. Оборот компаній, що працюють на цьому ринку, складає 

10 млрд дол. 1990 року оборот компанії Novacare становив 100 млн дол.,       

1994 року було заплановано збільшити його до 300 млн дол. Компанія 

сформулювала свою місію таким чином. 

«Компанія Novacare присвятила себе турботам про людей, майбутньому 

своїх клієнтів, освоєнню нових галузей у своїй сфері, досягненню досконалості, 

розвитку здібностей людини, зміні світу, у якому ми живемо. Ми йдемо вперед 

з ентузіазмом, оптимізмом, терпінням, енергією та прихильністю до справи. 

Ми об'єднали зусилля для поліпшення життя наших клієнтів, відновлюючи 

втрачені ними здатності та прищеплюючи їм нові звички. Ми вселяємо 
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впевненість у майбутньому нашим клієнтам і їхнім родинам. Ми відновлюємо 

надію, впевненість, самоповагу та бажання жити. 

Ми використовуємо наш клінічний досвід, застосовуємо на благо пацієнтів 

сучасну техніку та наукові методи. Наші етичні та професійні норми вимагають 

докладання всіх зусиль для досягнення найкращих результатів. 

Нашими клієнтами є національні та місцеві організації охорони здоров'я, 

що поділяють наші погляди. Вони вважають нас своїми партнерами з надання 

найкращих послуг у сфері охорони здоров'я. Наша репутація ґрунтується на 

швидкому реагуванні на потреби клієнтів, на високих стандартах та ефективній 

системі забезпечення якості. Наші відносини з клієнтами ‒ відкриті та творчі. 

Ми відстоюємо інтереси нашої професії та клієнтів, активно беремо участь 

у професійній, освітній і дослідницькій діяльності на національному, 

державному та місцевому рівнях. 

Наш підхід до проблеми є гарантом виконання наших зобов'язань перед 

інвесторами, що дає змогу забезпечити надзвичайні економічні результати 

діяльності за рахунок постійного збільшення прибутку. Нашим найбільш 

цінним капіталом є люди. Ми забезпечуємо кожному службовцю фірми 

професійне зростання та просування. Ми пишаємося тим, що робимо, і віддані 

нашій компанії. Ми заохочуємо роботу в командах і створюємо сприятливу 

атмосферу для продуктивного співробітництва у всіх сферах. 

Novacare ‒ компанія, що об'єднує людей, які поділяють ці погляди». 

Питання до ситуації 

1. Визначте складові місії компанії Novacare. 

2. Установіть, на кого орієнтована місія компанії. 

3. Які складові стратегії компанії можна виділити через місію? 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність стратегічного бачення та чим зумовлена його 

необхідність? 

2. Що варто розуміти під терміном «місія підприємства» і для кого вона 

потрібна? 
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4. Яка значущість правильно сформульованої місії для успішної діяльності 

підприємства? Які функції виконують цілі підприємства? 

5. У чому виявляються типові помилки у формулюванні цілей і які 

проблеми породжують вони? 

6. Що являє собою «дерево цілей»? Охарактеризуйте методи побудови 

«дерева цілей». 

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

 

Практична робота № 3 

Тема. Діяльність і розвиток підприємства в стратегічному контексті 

Мета: знати особливості діяльності та розвитку підприємства в 

стратегічному контексті; уміти визначати основні завдання стратегій і 

стратегічну поведінку підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Діяльність підприємства в сучасних умовах здійснюється за двома 

напрямами:  

– операційна діяльність означає такий зв'язок із зовнішнім середовищем, 

коли підприємство намагається отримати вигоду від обміну з ним товарами та 

послугами (зниження собівартості, зростання ціни реалізації тощо), тобто це 

діяльність, метою якої є поточна прибутковість; 

– стратегічна діяльність на відміну від тактичних і оперативних моментів 

стосується довгострокових перспектив розвитку організації.  

Стратегічна поведінка – це зв'язок із зовнішнім середовищем, коли 

підприємство, наприклад, намагається замінити застарілі товари (послуги) на 

нові, що забезпечать високий прибуток у майбутньому, тобто це діяльність з 

орієнтуванням на майбутню прибутковість.  

Стратегічне управління – це реалізація концепції, у якій поєднуються 

цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємств. Реалізація цієї 

концепції дає можливість встановити цілі розвитку підприємства, порівняти їх з 
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наявним потенціалом (можливості) і привести їх у відповідність за рахунок 

формування та розв’язання набору стратегічних задач. 

Відповідно до класифікаційних ознак виділяють такі різновиди стратегій: 

– базова концепція досягнення конкурентних переваг ‒ стратегія зниження 

витрат, диференціації, фокусування (за М. Портером); 

– стадія життєвого циклу бізнесу ‒ стратегія зростання, стабілізації 

(обмеженого зростання), скорочення; 

– відносна сила галузевої позиції організації ‒ лідерства, претендентства 

на лідерство, наслідування, новачка; 

– за характером поведінки на ринку ‒ проактивна (спрямовуюча) та 

реактивна (адаптаційна); 

– ступінь «агресивності» поведінки організації в конкурентній боротьбі ‒ 

консервативна, агресивна, конкурентна, оборонна (захисна); 

– за напрямами можливого розвитку фірми ‒ інтенсивного розвитку, 

інтеграційного розвитку, диверсифікаційного розвитку; 

– рівень прийняття рішень ‒ корпоративна стратегія (портфельна), ділова 

(конкурентна), функціональна, операційна. 

Завдання до теми 

Ситуаційне задання 1 

Motel-6 та Ritz-Calton конкурують у сфері надання готельних послуг. 

Motel-6 орієнтується на мандрівників, які віддають перевагу ціні. Їм 

потрібні чисті, затишні та без надмірностей номери. Щоб забезпечити собі 

низькі витрати у готельному бізнесі, компанія: 

1) обирає відносно недорогі майданчики для своїх будівель, недалеко від 

автомагістралей з інтенсивним рухом, але достатньо далеко. щоб не платити 

багато коштів за землю; 

2) будує тільки необхідні приміщення, жодних барів і ресторанів; 

3) використовує недорогі матеріали для будівництва та техніку; 

4) має звичайні кімнати. 
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Ці моменти знижують витрати як на будівництво, так і на обслуговування 

готелів. Без барів, ресторанів та інших готельних послуг компанія може 

працювати тільки з персоналом із реєстрації, прибирання, будівельниками та 

технічною службою. 

Для того, щоб привабити мандрівників, які бажають отримати простий, 

але комфортабельний нічліг, компанія використовує унікальну, гарно упізнану 

рекламу на радіо. У рекламі дається опис чистих кімнат, відсутність 

надмірностей, дружня атмосфера і, звичайно, низькі ціни. 

На противагу цьому, Ritz-Calton орієнтується на мандрівників і клієнтів, 

бажаючих і спроможних заплатити за вишукане обслуговування та першокласні 

індивідуальні послуги. 

Особливість готелів Ritz-Calton: 

1) чудове місцезнаходження та розкішний вид з більшості кімнат; 

2) національна архітектурна побудова готелів; 

3) розкішні ресторани з вишуканим меню; 

4) елегантні вестибюлі та місця відпочинку; 

5) басейн, спортивні зали й інші приміщення дня дозвілля та проводження 

часу; 

6) підвищена якість обслуговування номерів; 

7) значний, обізнаний персонал, готовий виконати кожне бажання клієнтів 

найкращим чином. 

Обидві компанії концентрують свої зусилля на достатньо вузьких 

ринкових сегментах. Кожний із бізнесів вдалий, не дивлячись на протилежні 

стратегії, тому що ринок готельних послуг складається з різних купівельних 

сегментів із різними перевагами клієнтів і їх можливостями сплачувати за 

послуги. 

Завдання до ситуації 

1. Оберіть типи корпоративних стратегій фірм «Motel-6» та «Ritz-Calton». 

2. Обґрунтуйте вибір стратегії. 

3. Укажіть сильні сторони в конкурентних позиціях обох фірм. 
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4. Укажіть, які існують загрози (перешкоди) для обох підприємств сфери 

послуг. 

Ситуаційне завдання 2 

У журналі «Секрет фірми» було наведено приклад невдалої 

комерціоналізації однієї новинки. У рубриці «Робота над помилками» в одному 

з номерів СФ розповідалось про розробку та реалізацію приладу, який був 

винайдений 1998 року Девідом Яном. Цей прилад, названий Cybiko, являв 

собою гібрид персонального цифрового помічника, електронної гри, радіочату 

в локальній мережі, можливості підключення до комп’ютеру, Інтернету й 

електронної пошти.  

Завдяки поєднанню низки сприятливих обставин вихід такої новинки на 

американський ринок 2000 року виявився успішним. Cybiko швидко ставала 

сенсацією американського ринку електронних іграшок. Її визначили   

продуктом № 1 на нью-йоркській виставці ToyFairShow. Зростання кількості 

користувачів цієї новинки відбувалось стрімко: 35 тис. у квітні 2000 р., 210 тис. 

у січні 2001 р., 350 тис. у жовтні 2001 р. Щоб ще більше зацікавити ринок, 

Cybiko Inc пообіцяла кожен день випускати по новій грі. У результаті з квітня 

2000 року до вересня 2001 року компанією було випущено 450 нових ігор і 

розважальних додатків.  

Кульмінаційний момент комерціалізації інновації настав наприкінці     

2001 року. За підсумками маркетингових досліджень, Cybiko потрапила в перші 

рядки рейтингу різдвяних подарунків, які мріють отримати діти. Вирішивши 

скористатись сприятливою ситуацією на ринку, компанія спрямувала майже всі 

свої засоби на виробництво 400 тис. виробів. Однак до Різдва в американські 

магазини встигло надійти тільки 250 тис. іграшок, і до початку 2001 року 

близько 10 млн дол. виявились замороженими в 150 тис. од. товару з новорічної 

партії.  

За оцінками власників компанії, ця обставина багато в чому призвела до 

загибелі бізнесу. Серед основних проблем партнери Девіда Яна називають 
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стратегічні помилки, такі як надмірні витрати на щоденний випуск нової гри, і 

тактичні – вкладення всіх залучених інвестицій у комплектуючі вироби.  

Зі свого боку, можна припустити, що проведення оцінювання 

інноваційного потенціалу в даному конкретному випадку могло передбачити 

ситуацію втрати фінансової стійкості та банкрутства. Для цього достатньо 

оцінити сукупні витрати на забезпечення виробничого й інноваційного процесів 

і далі співставити їх з розміром основних джерел засобів.  

Завдання до ситуації 

1. Відповідно до якого підходу відбувалось утілення результатів наукових 

досліджень і розробок?  

2. Охарактеризуйте методи науково-технічного підприємництва.  

Контрольні питання 

1. Чим зумовлена необхідність чи доцільність запровадження системи 

стратегічного управління в практику організації управління функціонування та 

розвитку вітчизняних підприємств? 

2. На підставі чого можна зробити висновок про відсутність стратегічного 

контексту в управлінні підприємством? Визначте основні риси сучасного 

стратегічного менеджменту організацій. 

3. Чи можлива стратегія без визначення вектора розвитку організації? 

4. Які види стратегій підприємства виділяють відповідно до 

класифікаційних ознак? 

5. Як ви розумієте поняття «стратегічний набір» сучасного підприємства? 

6. Охарактеризуйте склад «стратегічного набору» підприємства. Яка його 

роль у розв’язанні проблеми стратегічної прогалини в діяльності підприємства? 

7. Проаналізуйте зв’язок «стратегічного набору» підприємства та 

стратегічного плану. У чому полягають особливості розробки стратегії на 

загальному (корпоративному) та бізнес-рівнях організації?  

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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Практична робота № 4 

Тема. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства 

Мета: знати основні поняття, рівні та групи чинників зовнішнього 

середовища підприємства; знати методичні підходи до оцінювання та 

прогнозування змін у зовнішньому середовищі; уміти здійснювати галузевий і 

конкурентний аналіз середовища підприємства;  

Короткі теоретичні відомості 

Аналіз середовища вважається вихідним процесом стратегічного 

менеджменту, так як він забезпечує як основу для визначення місії та цілей 

фірми, так і для вироблення стратегії поведінки, що дозволяє фірмі реалізувати 

свою місію та досягти своїх цілей.  

Зовнішнє середовище ‒ це сукупність чинників, які формують 

довгострокову прибутковість організації та на які організація не може впливати 

взагалі або має незначний вплив. 

Аналіз загального та безпосереднього оточення спрямований на те, щоб 

з’ясувати, на що може розраховувати фірма, якщо вона успішно поведе роботу, 

і на те, які ускладнення можуть її очікувати, якщо вона не зуміє вчасно 

відхилити негативний вплив зовнішнього оточення. 

Загальне середовище складається з елементів, які прямо не пов'язані з 

підприємством, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу.  

Аналіз макрооточення містить вивчення впливу економіки, правового 

регулювання й управління, політичних процесів, природного середовища та 

ресурсів, соціальних і культурних складових суспільства, науково-технічного та 

технологічного розвитку суспільства, інфраструктури й ін. Усі окремі складові 

зовнішнього середовища взаємопов'язані. Це відображає складність 

зовнішнього середовища. Треба виявити основні тенденції, взаємовплив цих 

чинників і побудувати тренди їхнього розвитку.  

PEST-аналіз ‒ це конкретний інструмент стратегічного аналізу саме 

далекого зовнішнього середовища організації. PEST-аналіз виділяє 4 основні 

групи: Р ‒ Policy ‒ політика, Е ‒ Economy ‒ економіка, S ‒ Society ‒ суспільство 
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(соціум), Т ‒ Technology ‒ технологія. Це означає, що цим інструментом 

стратегічного аналізу досліджуються політичний, економічний, 

соціокультурний і технологічний аспекти зовнішнього середовища організації. 

Безпосереднє оточення (мікросередовище) ‒ це сукупність чинників, які 

формують довгострокову прибутковість організації та на які вона може 

впливати через встановлення ефективних комунікацій. 

Вивчення безпосереднього оточення організації спрямоване на аналіз 

стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться 

в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація 

може істотно впливати на характер і зміст цієї взаємодії і тим самим активно 

брати участь у формуванні додаткових можливостей, у запобіганні загроз її 

подальшому існуванню.  

Практика процвітаючих підприємств доводить що, використання моделі 

галузевої конкуренції М. Портера дає змогу дещо обмежити перелік чинників 

для аналізу (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 ‒ Модель М. Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі 

 

Згідно з цією моделлю головними компонентами зовнішнього середовища, 

що впливають на діяльність підприємства, є: споживачі; постачальники; 

товари-замінники; конкуренти та фірми, які потенційно можуть увійти й почати 

діяти в цій галузі. 
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Завдання до теми 

Завдання 1 

У табл. 1.2 поданий умовний приклад PEST-аналізу зовнішнього 

середовища підприємства. Завершіть розрахунки та прокоментуйте отримані 

результати. 

Таблиця 1.2 - Результати PEST-аналізу зовнішніх стратегічних чинників 

Зовнішні стратегічні чинники Вага Оцінка 
Зважена 

оцінка 

Можливості: 

Сприятлива демографічна ситуація  

Розвиток роздрібної мережі  

Державна підтримка малого бізнесу  

Економічна стабілізація 

  

0,05 

0,10 

0,20 

0,15 

  

4 

2 

5 

1 

 

Загрози: 

Посилення державного регулювання  

Конкуренція на внутрішньому ринку  

Нові технології 

  

0,15 

0,10 

0,15 

  

4 

4 

2 

 

Зниження активності споживачів 0,10 2  

Сумарна оцінка 1,0    
 

Завдання 2 Складання карти стратегічних груп 

Під стратегічною групою розуміється група фірм, що змагаються, з 

однаковим стилем активної конкуренції і однаковими позиціями на ринку. 

Алгоритм складання карти стратегічних груп (КСГ):  

1. Встановити спектр характеристик, які відрізняють фірми однієї галузі 

між собою. Типовими характеристиками є: рівень ціни/якості, географічний 

масштаб діяльності, міра вертикальної інтеграції та ін. 

2. Нанести фірми на карту з двома змінними, використовуючи пари 

встановлених характеристик.  

3. Намалювати кола навколо кожної стратегічної групи, які по діаметру 

мають бути пропорційні частці цієї групи в загальному об'ємі продажів галузі.  

4. Об'єднати фірми, що потрапили приблизно в один стратегічний простір, 

тобто в одну стратегічну групу.  

На основі наведено алгоритму, побудувати карту стратегічних груп для 

українських підприємств, працюючих на ринку трикотажних виробів, 
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виділивши три класи якості і чотири класи широти асортименту. Вихідні дані 

подані в табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 ‒ Вихідні дані для побудови карти стратегічних груп 

Підприємства 
Частка ринку, 

% 
Ціна / якість 

Широта 

асортименту 

1. Нові малі підприємства 0,07 0,7 0,7 

2. Великі трикотажні 

фабрики, що функціонують 

з часів СРСР 

0,13 1,1 1,5 

3. Імпортери «секонд-

хенду» й одягу, який 

пройшов уцінення 

0,05 0,2 1,7 

4. Нові турецькі виробники 0,11 1,9 2,3 

5. Імпортери престижних 

зарубіжних марок 

0,04 2,7 0,8 

6. Імпортери одягу 

широкого вжитку 

виробництва Китаю і 

Туреччини 

0,23 1,0 2,4 

7. Приватні підприємці 0,02 1,7 0,8 

8. Великі швацькі фабрики 0,08 1,4 3,2 

9. Великі оптові торгові 

підприємства 

0,15 1,9 3,6 

10. Дрібні приватні торговці 0,12 1,2 3,7 
 

Значення параметрів ціна / якість і широти асортименту визначені 

експертами. Визначити, чи є цей ринок конкурентним. 

Контрольні питання 

1. Надайте характеристику зовнішнього середовища підприємства та його 

складових. 

2. Які форми та методи пошуку інформації про стан середовища Вам 

відомі? 

3. У чому полягають особливості макросередовища підприємства? 

4. У чому полягають особливості мікросередовища підприємства? 

5. Надайте визначення конкуренції та конкурентного середовища 

підприємства. 

6. Назвіть основні етапи та методи аналізу галузі діяльності підприємства. 
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7. Охарактеризуйте конкурентні сили у галузі за М. Портером. 

8. Що таке конкурентна перевага та діапазон конкуренції? 

9. У чому необхідність і сутність визначення стратегічних груп? 

10. Надайте характеристику процесу формування стратегічної карти 

конкурентів. 

11. У чому сутність стратегічного позиціонування підприємства в 

зовнішньому середовищі? 

12. У чому полягають конкурентні переваги підприємства на ринку та від 

чого вони залежать? 

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

207-229]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства 

Мета: знати зміст і підходи до аналізу внутрішнього середовища 

підприємства, складові стратегічного потенціалу; уміти будувати профіль 

можливостей підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Під стратегічним потенціалом підприємства розуміється сукупність 

наявних ресурсів і можливостей (здібностей) для розробки та реалізації 

стратегії підприємства.  

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства може проводитися за 

наступною схемою: 

1. Оцінювання ресурсів та ефективності їх використання на підприємстві, а 

також ефективності основних бізнес-процесів. 

2. Порівняльний аналіз підприємства з основними конкурентами або 

лідерами галузі. 

Результати аналізу повинні змусити персонал підприємства зрозуміти та 

прийняти необхідність змін. 
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Стратегічний потенціал наділений усіма рисами, які притаманні будь-якій 

системі: цілісність, цілеспрямованість, складність, взаємозамінність, 

альтернативність його елементів і взаємозв'язок між ними, 

самовідтворюваність, гнучкість тощо. Величина потенціалу визначається у 

процесі його використання й оцінюється з позицій його результативності. 

Існують такі підходи до визначення потенціалу організації: 

‒ ресурсний ‒ визначає величину потенціалу як сукупність виробничих 

ресурсів, тому величина є вартістю окремих його складових; 

‒ структурний ‒ передбачає оцінку раціональності структури потенціалу 

організації (масштаб потенціалу та його окремих частин, залежність від 

характеру діяльності чи ступеня замкнутості тощо); 

‒ цільовий ‒ оцінює відповідність наявного потенціалу рівню поставлених 

цілей, тобто визначає відповідність величини наявного потенціалу 

оптимальному, достатньому для досягнення стратегічних цілей. 

Серед перелічених підходів особливо привабливим є третій, який 

використовується в процесі формування та реалізації стратегії. Порівняння 

наявного потенціалу та необхідного для досягнення бажаної мети організацією 

докорінно відрізняється від кількісної оцінки величини нагромаджених 

організацією ресурсів. Тут не менш важливою є і якісна оцінка, що дає змогу 

оцінити можливості досягнення певних результатів, створює умови для 

обґрунтування зміни певних складових потенціалу шляхом розподілу ресурсів 

між окремими напрямами діяльності. 

Результати аналізу величини стратегічного потенціалу та його окремих 

частин використовуються під час визначення рівня конкурентоспроможності 

організації. Це досягається різними методами, які відрізняються за процедурою 

проведення, об'єктивністю оцінки та витратами на їх реалізацію. Серед них 

найчастіше використовують методи, які ґрунтуються на теорії конкурентних 

переваг, теорії конкурентоспроможності товару. Ці методи можна 

використовувати як кожний окремо, так і в поєднанні, що дає змогу 

об'єктивніше визначити можливості організації в СЗГ. 
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Завдання до теми 

Ситуація «Вибір типу ресторану для розвитку курорту» 

Курорт Coconut Plantatіon Resort 

Керівництво компанією Blackfіeld Hawaіі Corporatіon під час ухвалення 

рішення про найбільш сприятливий тип ресторану при розвитку курорту 

Coconut Plantation Resort зіштовхнулося з низкою проблем. Новий ресторан 

повинен стати додатковим до вже наявних. Крім того, він не повинен 

повторювати типи аналогічних закладів, розташованих поблизу від нього в 

курортній зоні. Планувалося, що в новому ресторані буде 150‒200 посадкових 

місць і він буде розташовуватися між готелями першої лінії, кварталами 

житлових будинків та основним шосе. 

Точки зору стосовно типу нового ресторану серед учасників обговорення 

розділилися. Усі пропозиції передавали Бобу Куперу ‒ віце-президентові з 

розвитку – і вони містили: 

– родинний ресторан з помірними цінами, у якому пропонували б 

сніданки, обіди, вечері; 

– ресторан класу «люкс»; 

– ресторан швидкого харчування; 

– ресторан для ланчів та обідів на основі стейків або відбивних, а також 

спеціалізовані типи ресторанів – тематичні, наприклад, італійські. 

Опис курорту Coconut Plantatіon Resort 

Курорт Coconut Plantatіon Resort розташований на східному березі острова 

Кауай, осторонь від шосе № 56, менш ніж за дві милі від найбільшого острова 

Капаа та приблизно за вісім миль від Ліхуе. Компанія Blackfіeld Hawaіі 

Corporatіon спеціалізується на будівництві комерційних і житлових будинків. 

Компанія не хоче займатися операційними питаннями й експлуатувати зведені 

нею споруди, а воліє будувати для інших структур, яким вона здає їх в оренду 

та які ними керують. Курортний комплекс займає 90 акрів землі та має власний 

пляж. На 50 акрах побудовані готелі. Це Holіday Іnn – 311 номерів, Kauaі Beach 

Boy – 243 номера, Іslander Іnn – 200 номерів. 
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Частина території, що залишилася, призначена для житлових будинків, 

торгового центру Market Place, двох додаткових готелів і незалежного 

ресторану, саме про який йде мова. 

Кондомініуми та готелі за планом повинні мати наступні структурні 

елементи: 

1. Готелі: 

 Travelodge – 350 ‒ 400 номерів;  

 Hawaііan Pacіfіc Resort ‒ 297 номерів. 

2. Кондомініуми: 

 першої черги (50 % ‒ з однією спальнею, 50% ‒ з двома) –                 

180 квартир; 

 другої черги (100 % з однією спальнею) – 180 квартир. 

Торговий центр Market Place цілком завершений і на даний час уже діє. У 

ньому безліч роздрібних магазинчиків, оформлених у полінезійському стилі, де 

продають ювелірні вироби, предмети з обробленої слонової кості, предмети 

народного мистецтва, сувеніри, різні продукти харчування й інші товари, 

привабливі для туристів. 

Ресторани, що розташовані на курорті Coconut Plantatіon Resort 

На курорті Coconut Plantatіon Resort є кілька ресторанів. Вони розташовані 

як у готелях, так і по сусідству з ними або біля торгового центру. У кожному з 

трьох готелів є ресторан і в кожному з двох нових готелів він передбачений. У 

торговому центрі та поруч з ним розташовані декілька ресторанів: 

 швидкого харчування – кафе-морозиво, мексиканський ресторан, 

китайський ресторан, кафе (спеціалізація – гамбургери); 

 інші типи – пропонують стейки, рибу, відбивні, Buzz's Steakhouse,      

J.J.'s Boіler Room. 

За винятком ресторанів швидкого харчування і J.J.'s Boіler Room, усі 

готельні ресторани та незалежні ресторани пропонують харчування тричі на 

день. Попит на сніданок швидше за все вже досяг свого піку. У зв’язку з цим 

Buzz's Steakhouse вирішив відмовитися від сніданків, а інші ресторани такі, як 
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Holіday Іnn і Spіndrіfter, ‒ збільшили тривалість сніданку, щоб він захоплював 

частину ланча. Holіday Іnn останнім часом запропонував нову послугу – 

полуденний буфет для груп японських туристів. 

Усі ресторани діють на основі концепції обмеженого меню та пропонують 

різні види стейків і відбивних, морські продукти в обмеженому асортименті 

тощо. Створюється враження, що на курорті Coconut Plantatіon Resort особливої 

розмаїтості в ресторанах зі столами не спостерігається. Усі заклади, за 

винятком Kauaі Beach Boy, ‒ філії мережевих структур, у яких обмежений 

асортимент меню є основою стандартизації й ефективності. 

Опис Кауаі 

Острів Кауаі розташований у північній частині ланцюга Гавайських 

островів, що в 20 хв польоту від Гонолулу. Завдяки великій кількості листя та 

прекрасних тропічних рослин він відомий як острів-сад. На острові майже 

ідеальний клімат. Норма річних опадів у різних частинах острова неоднакова. 

Так, Вайаліль – найбільш вологе місце в США з рекордним рівнем опадів у 486 

дюймів за рік, а всього на відстані 20 миль від нього, у Кекахе річний рівень – 

20 дюймів, у Лихуе – 40 дюймів на рік. Велика їх частина випадає в період з 

жовтня до квітня, а січень – найдощовіший місяць. 

Туризм на Кауаі 

Кауаі звичайно розглядався як останній з найвідвідуваніших туристами 

островів через унікальну красу та полінезійську атмосферу. Острів також є 

популярним місцем для проведення уїк-ендів або коротких відпусток жителями 

Гонолулу. Серед тих, хто відвідує острів, 55 % ‒ люди, які подорожують 

самостійно, інші – у складі груп. 

У кожному з готелів курорту є принаймні один ресторан, у якому 

обслуговування здійснюється за столами. Усі вони пропонують триразове 

харчування. Розмаїтість і якість їжі та послуг нагадує харчування і послуги на 

Coconut Plantatіon Resort. Звичайно, всі ці курорти оформлені в національному 

полінезійському стилі та пропонують аналогічні блюда в ресторанах. 

Найближчий до Coconut Plantatіon Resort – курорт Coco Palms Resort, що 
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має 416 номерів. Він розташований південніше на 2 милі. Coco Palms був 

побудований серед столітніх кокосових пальм у місці, де в минулому королі 

Кауаи вершили свій суд.  

Загальний декоративний стиль Coco Palms полінезійський: котеджі з 

очеретяними дахами, палаючі смолоскипи, барабани, каное й інші атрибути, 

типові для південних широт Тихого океану. У Coco Palms є ресторан, що 

називається Coconut Palace.  

Автори статей про індустрію подорожей часто згадують про цей ресторан, 

називаючи його не інакше, як «заклад, що одержує нагороди». У ньому можна 

спробувати екзотичні полінезійські блюда, наприклад, kuра beі maka (суп із 

зеленої папайї). 

Купівельні звички жителів кондомініумів 

Під час відкриття нового ресторану варто врахувати його можливі 

відвідування людьми, що живуть у кондомініумах. Дослідження, проведене 

Школою менеджменту в індустрії туризму при університеті Hawaіі, показало, 

що жителі кондомініумів рідше відвідують ресторани, ніж люди, які 

зупинилися в готелях. Там також було доведено, що чим довше люди живуть у 

кондомініумах, тим менше вони витрачають на ресторани. Зазвичай, вони 

харчуються в ресторанах тільки раз на день. 

Завдання до ситуації 

1. Яка додаткова інформація необхідна для вибору типу нового 

ресторану? 

2. Які критерії слід ураховувати під час розробки концепції нового 

ресторану? 

3. Які можливі ринкові сектори будуть користуватися послугами 

ресторану Coconut Plantation Resort?  

4. Яку маркетингову стратегію слід обрати до відкриття ресторану? 

5. Який вплив мають купівельні звички туристів на діяльність закладів 

громадського харчування? 

6. Які пропозиції ви можете надати щодо вдосконалення роботи 
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ресторану на курорті? 

7. Який тип ресторану ви обрали би для курорту Coconut Plantation 

Resort? 

Контрольні питання 

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

20, с. 86-94]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Корпоративна стратегія підприємства 

Мета: знати сутність та особливості корпоративних стратегій 

підприємства, знати принципи формування корпоративних стратегій 

підприємства; уміти здійснювати портфельний аналіз підприємства.  

Короткі теоретичні відомості 

Корпоративна або загальна стратегія підприємства визначає загальний 

напрям його діяльності, формується його вищим керівництвом і передбачає три 

основні завдання: 

а) сформувати (вибрати) власне головний напрям діяльності підприємства 

та його стратегічних одиниць бізнесу (СОБ); 
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б) визначити (встановити) конкретну роль кожної СОБ і кожного його 

підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; 

в) визначити розміри та способи розподілу ресурсів (інвестицій) між СОБ 

та іншими підрозділами. 

У мультибізнесових підприємствах корпоративну (загальну) стратегію 

називають ще портфельною. Корпоративна (загальна) стратегія тісно пов'язана 

з конкурентною (бізнесовою, діловою), яку, власне, визначає, а остання 

забезпечує реалізацію першої. В однобізнесових підприємствах ці два види 

стратегії об'єднуються ‒ корпоративна є одночасно і конкурентною (чи 

навпаки). 

Корпоративна стратегія в однобізнесовому підприємстві (як і стратегія 

кожної СОБ у мультибізнесовому) набирає одного з наступних типів базових 

стратегій: 

 стратегія зростання (розвитку); 

 стратегія стабілізації (обмеженого зростання); 

 стратегія виживання (скорочення); 

 стратегія, побудована на комбінаціях перерахованих стратегій (в 

мультибізнесовому підприємстві). 

У процесі формування корпоративної стратегії з’являються різні варіанти 

стратегічного розвитку підприємства чи СОБ. Ці варіанти називають 

стратегічними альтернативами, з яких і вибирається майбутня стратегія. 

Стратегічні альтернативи ‒ це можливі варіанти розвитку підприємства чи 

СОБ У рамках кожної із трьох базових корпоративних стратегій: зростання, 

стабілізації, скорочення. 

На основі базової корпоративної стратегії та вибраних її альтернатив 

розробляються конкурентні (бізнесові) та функціональні стратегії. 

Завдання до теми 

Фірма «Макдоналдс» прийшла на ринок СНД у результаті тривалих 

переговорів (майже 12 років – від ідеї до впровадження). Першу філію 

«Макдоналдс» у Москві було відкрито 1990 р., у Києві – 1997 р. Одним з 
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основним принципів діяльності цієї фірми є забезпечення єдиного високого 

рівня обслуговування клієнтів (висока культура, чистота тощо) та 

пропонування стандартної продукції. Задовго до відкриття «Макдоналдс» 

вивчає місцеві ресурси, постачальників та ін. Іноді ця фірма будує переробні 

комплекси для постачання напівфабрикатів до своїх ресторанів. 

У центрі уваги «Макдоналдс» перебуває питання формування кадрів. 

Наймання здійснюється на конкурсній основі з орієнтацією на молодих, 

енергійних та найстаранніших, ураховується наявність телефону та близькість 

житла до ресторану. Розвинена політика мотивації персоналу. 

«Макдоналдс» багато уваги приділяє формуванню та підтримці іміджу. З 

моменту відкриття першого ресторану 1955 р., «Макдоналдс» регулярно 

допомагає населенню міст, де здійснює діяльність (підтримка закладів охорони 

здоров’я, освіти, соціальна допомога). 

Завдання до ситуації 

1. Визначте тип корпоративної стратегії розвитку фірми «Макдоналдс». 

2. Перерахуйте сильні сторони діяльності фірми. 

3. Визначте, як впливають основні конкурентні сили у галузі на діяльність 

фірми? 

4. Випишіть функціональні стратегії, опис яких подано у ситуації, 

перерахуйте основні принципи цих стратегій. 

5. Поясніть, як поводитиметься «Макдоналдс» у випадку сповільнення 

розвитку ринку та втрати певних конкурентних переваг. 

Контрольні питання 

1. На яких засадах ґрунтується ефективна корпоративна стратегія? 

2. Надайте характеристику основних компонентів корпоративної стратегії 

підприємства. 

3. Розкрийте принципи формування корпоративної стратегії підприємства. 

4. Перерахуйте та надайте змістовну характеристику основних завдань 

корпоративної стратегії. 
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5. У чому полягають особливості розроблення корпоративної стратегії для 

диверсифікованого підприємства? 

Література: [8, с. 142–156; 10, с. 221–259; 11, с. 56–75; 12, с. 102-139]. 
 

 

Практична робота № 7 

Тема. Конкурентні стратегії підприємства 

Мета: знати зміст поняття «конкурентні стратегії підприємства», їх види й 

особливості; уміти визначати типи конкурентних стратегій. 

Короткі теоретичні відомості 

Управління конкурентною поведінкою організації базується на розробці й 

ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої конкурентної стратегії, яка 

передбачає забезпечення конкурентних переваг на тривалий період (5‒10 р.). 

Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що 

розробляються керівництвом з метою досягнення як найкращих показників 

роботи в одній конкретній сфері діяльності.  

Вони визначають засоби конкурентної боротьби фірми на цільових ринках 

і виступають як: 

 своєчасна реакція на зміни в галузі, в економіці в цілому, в політиці й 

інших значущих сферах;  

 розробка конкурентоздатних заходів і дій, ринкових підходів, які 

можуть забезпечити міцну перевагу перед конкурентами;  

 об'єднання стратегічних ініціатив функціональних відділів; 

 розв’язання конкретних стратегічних проблем, актуальних у цей 

момент. 

Трьома основними конкурентними підходами під час розробки ділової 

(конкурентної) стратегії є: 

1) прагнення стати виробником із низькими витратами; 

2) досягнення диференціації, заснованої на таких перевагах, як: якість, 

показники роботи, обслуговування, стиль, технологічна перевага, висока 

цінність; 
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3) концентрація уваги на невеликій ніші на ринку шляхом якісного 

виконання роботи порівняно з конкурентами та задоволення специфічних 

потреб покупців. 

Існує дуже широкий спектр стратегій ринкової конкуренції, які можливо 

об’єднати у систему конкурентних стратегій підприємства – сукупність 

стратегій, спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах 

конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку 

(рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 ‒ Система конкурентних стратегій підприємства 

 

Як видно з рис. 1.2, система конкурентних стратегій містить: стратегії 

формування конкурентних переваг, стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та стратегії його конкурентної 

поведінки. 
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явищами: переважна кількість споживачів товару підприємства – люди з 
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галузі переважно стандартний, серед продавців існує значна цінова 

конкуренція. 

Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? 

Надайте їй характеристику. 

Завдання 2. Про мікро - і внутрішнє середовище підприємства відомо 

наступне: добробут і запити споживачів товару підприємства суттєво 

зростають, покупці почали звертати увагу на певні функціональні особливості 

товару та готові платити за це гроші, стандартний дешевий товар реалізується 

не повністю, якісний склад персоналу підприємства високий, технологія 

гнучка. 

Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? 

Надайте їй характеристику. 

Завдання 3. Підприємство займає міцну позицію на ринку, має можливість 

випускати продукцію дешевшу, ніж конкуренти, до того ж добробут 

споживачів почав зростати і значна їх кількість уже пред’являє підвищену 

увагу до функціональних особливостей товару; з другого боку, гнучка 

технологія та кваліфікація кадрів дають можливість створювати багато 

модифікацій товару. 

Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? 

Надайте їй характеристику. 

Завдання 4. Підприємство громадського харчування знаходиться на 

території студмістечка. Поява тут аналогічного підприємства малоймовірна. 

Імідж підприємства у студентів достатньо високий.  

Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? 

Дайте їй характеристику. 

Завдання 5. Підприємства району належать до чотирьох типів. 

Підприємства першого типу не мають стабільної технології, випускають 

товари, виробництво яких легко та швидко освоюється. Уся діяльність цих 

підприємств ґрунтується на швидкій реакції на зміну ситуації на ринку. 
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Підприємства другого, найбільш поширеного типу, навпаки, 

використовують порівняно стабільні технології, які застосовують роками, дещо 

вдосконалюючи. Для них існуюча система технологічних процесів є базовою. 

Заміна технології означала б появу майже нового підприємства. 

Два підприємства району будують свій бізнес на постійному освоєнні 

нових, невідомих товарів. Нерідко вони програють, але за рахунок освоєння 

новинок, мають значні конкурентні переваги та їх бізнес процвітає.  

Нарешті, одне підприємство випускає ортопедичну продукцію одного 

виду. 

Визначити: 1. До якого типу базових стратегій конкурентноздатності 

можна віднести кожну виділену групу підприємств, як прийнято називати той 

чи інший тип? 2. Запропонуйте базову стратегію конкурентоспроможності для 

кожної із виділених груп підприємств. 

Завдання 6. Серед підприємств реґіону виділено й охарактеризовано 

чотири групи підприємств. Перша – підприємства, життєвий цикл товарів яких 

перебуває на стадії насичення. Друга – підприємства, які витрачають значні 

засоби, щоб імітувати поведінку передових підприємств реґіону. Третя – 

підприємства, які намагаються утримати попит, що вже не зростає, поступово 

зменшують обсяги виробництва продукції. Четверта – підприємства, які 

намагаються знайти способи утриматись в умовах зниження попиту та 

рентабельності виробництва. 

Визначити: 1. До якого типу підприємств належить кожна з цих груп.        

2. Запропонуйте можливу базову стратегію конкурентоспроможності для 

кожної з виділених груп підприємств. 

Контрольні питання 

1. Поясніть основні відмінності між корпоративною та конкурентними 

стратегіями та їх взаємозв’язок. 

2. У чому суть конкурентної стратегії та стратегічних бізнес-центрів? 

3. Розкрийте суть стратегії лідерства за витратами, її ризиків, концепції 

ланцюга цінностей. 
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4. У яких випадках доцільно застосовувати стратегію лідерства за 

витратами та як її використати для захисту від впливу відомих конкурентних 

сил? 

5. Розкрийте суть стратегії широкої диференціації та основних підходів до 

її успішної реалізації. 

6. Розкрийте суть стратегії ринкової ніші; стратегії упередження. 

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]. 

 

Практична робота № 8 

Тема. Вибір стратегії перепозиціонування на ринку готельних послуг 

Мета: знати основні теоретичні положення позиціонування та пере 

позиціонування на ринку послуг; уміти вибирати оптимальну стратегію 

підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

У процесі позиціонування товару на ринку розробляються короткострокові 

та довгострокові цілі щодо різних груп клієнтів. Для цього необхідно провести 

аналіз споживачів з метою виявлення інформаційних потреб, інформаційного 

попиту, переваг у виборі стратегії пошуку інформації. 

Позиціонування товару ‒ це оптимальне розміщення товару в ринковому 

просторі.  

Будь-який товар ‒ це сукупність споживчих властивостей. Обравши 

сегмент, фірма повинна вирішити, як на нього вийти. Якщо він давній, то 

конкуренти мають на ньому свої позиції, отже, їх треба знати. Щоб зайняти 

своє місце з урахуванням конкурентів, можна йти двома шляхами: 

позиціонувати себе поряд з одним з конкурентів і розпочати боротьбу за його 

частку ринку або розробити власний інформаційний продукт, якого ще не було 

на ринку, щоб завоювати споживачів, потреби яких конкуренти не змогли 

задовольнити. 

Першим шляхом фірма може йти, якщо: 

– фірма може виробляти товар, який перевершує продукцію конкурента; 
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– ринок достатньо великий, щоб два конкуренти не заважали один 

одному; 

– фірма має більші ресурси, ніж конкурент; 

– обрана позиція повніше відповідає сильним діловим якостям фірми. 

Другим шляхом фірма може йти, якщо є: 

– достатній науковий потенціал; 

– технічні можливості для створення нового товару; 

– економічні можливості для створення товару в межах запланованого 

рівня цін; 

– достатня кількість покупців сегмента, бажаючих отримати цей товар. 

Обравши стратегію позиціонування, фірма може розпочати розроблення 

комплексу маркетингу. 

Необхідно розрізняти сегментацію та позиціонування. Результат 

сегментації ринку ‒ це бажані характеристики товару. Результат 

позиціонування ‒ це конкретні маркетингові дії з розроблення, поширення та 

просування товару на ринок. 

Позиціонування ‒ це розроблення та створення іміджу товару таким 

чином, щоб він посів у свідомості покупця гідне місце, яке відрізняється від 

місця товарів конкурентів. Це комплекс елементів, за допомогою яких 

необхідно переконати споживачів, що даний товар створено спеціально для них 

і що він може бути ідентифікований з їхніми потребами. 

Основні стратегії позиціонування товару в цільовому сегменті засновані на 

відмітних якостях товару, особливому способі його використання, орієнтації на 

певну категорію споживачів, урахуванні позиції конкуруючого товару, 

формуванні характерного іміджу товару і/або фірми. 

Таким чином, сегментація ринку, результатом якої є виділення однорідних 

груп споживачів зі схожими потребами та купівельними звичками стосовно 

конкретного товару, дає можливість підприємству сконцентрувати засоби на 

одному або декількох комерційних напрямах діяльності з подальшим 

розробленням маркетингового плану. 
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Завдання до теми 

Ситуаційна вправа 

Готель Solіtaіre Lodge з Нової Зеландії Комета Галлея 

«Комета Галлея – велика подія! Важко відшукати іншу, подібну до неї 

подію, навколо якої можна побудувати програму просування готелю на 

привабливому американському ринку!» ‒ саме про це міркував Peг Тернер, 

працелюбний власник Solіtaіre Lodge, переповнений ентузіазму. Попередні 

заявки закривали всі шість номерів його готелю на наступні шість місяців, але 

на наступний період замовлень поки було мало. 

Місце розміщення й опис Solіtaіre Lodge 

Готель розташований у прекрасному місці поруч зі спокійним і чудесним 

озером Таравера, за 15 км від Роторуа, Нова Зеландія. Роторуа – сама по собі 

велика туристська принада для туристів як із самої Нової Зеландії, так і з інших 

країн. Щодня на аеродромі міста здійснюють посадку рейсові літаки з Окленда 

і з аеропорту Chrіstchurch Іnternatіonal. Щоб добратися до озера Таравера, 

можна скористатися дорогою, побудованою на місці колишньої стежки, яка 

пролягаєміж місцевими туристичними визначними пам'ятками – Блакитним і 

Сірим озерами. Пройшовши повз селище Берид Віллідж, дорога далі – близько 

7 км – до Таравера йде через чагарник. 

Озеро непостійне – воно то спокійне, то містичне і тривожне. Туристи, що 

прибувають на озеро, на початку часто говорять про присутність у цих місцях 

жахливого містера Таравера, що часто напускає туман, який ховає його від 

сторонніх очей. Будинок готелю розташований наприкінці дороги – на мисі. До 

нього веде доріжка з кругляка, обрамлена листяними квітучими деревами та 

чагарником місцевого різновиду. Ближче до будинку гостей – великі металеві 

ворота. Якщо вони відкриті, можна під'їхати прямо до дверей старого котеджу, 

розташованого в центрі загального архітектурного ансамблю. Він слугує 

загальною їдальнею та місцем спілкування гостей. 

Розкіш та усамітненість 

Якщо дивитися з боку котеджу, праворуч і ліворуч від нього розташовані 

номери – по три в кожному крилі. У кожному номері є все необхідне для 

проживання, а через їх високі (від полу до стелі) вікна відкривається 
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прекрасний вид на озеро. Першою реакцією багатьох гостей, що прибувають у 

ці місця вперше, буває почуття благоговіння перед красою, що відкривається їх 

поглядові, і відчуженості від усього земного. Стіни кімнат оброблені деревом 

новозеландських порід, що створює в номерах атмосферу сільського 

зачарування. Розкішні меблі дуже зручні. Кожен номер складається зі спальні 

та ванної кімнати. Поруч з основним будинком розташоване невелике 

куполоподібне водоймище природного походження з гарячими джерелами, 

яким гості користуються як басейном. 

Якщо відійти від будинку трохи вбік, можна побачити прекрасно 

доглянуту доріжку, що веде до озера, до якого близько 100 м. По дорозі до води 

відкривається чудесна панорама околиць. Наприкінці доріжка виводить до 

сараю для човнів, що стоїть на невеликій галявині біля пристані. Якщо 

подивитися на Solіtaіre Lodge від озера, знизу нагору, то мимоволі відзначаєш 

цікавий профіль будинку. Його шестикутна форма органічно доповнює 

природні кути мису, на якому він стоїть. Багато гостей з замилуванням говорять 

про повну гармонію будинку та місця. 

Історія 

Peг Тернер відвідав озеро Таравера незабаром після прибуття до Нової 

Зеландії з району Карибського моря. Народжений в Англії, здобув там освіту, 

Peг навчився літати під час восьмирічної служби в Королівських повітряних 

силах. Peг прибув до Нової Зеландії, маючи в кишені 3 тис. дол. і мріючи, що 

він буде володіти і керувати готельним будиночком для рибалок-аматорів. 

Випадковий візит на озеро Таравера зміцнив його бажання. За порадою агента з 

нерухомості, який повідомив йому про сприятливий котедж і землю, Peг 

позичив гроші та придбав місце, що і стало потім Solіtaіre Lodge. 

Одного разу Peг приймав заможну американську пару, що відвідувала 

Нову Зеландію, прибувши туди на круїзному кораблі Queen Elіzabeth, де й 

побачили брошуру про цей будиночок. Наприкінці свого візиту пара сказала 

Регу, що послуги занадто дешеві та пожертвувала йому 500 дол. для реставрації 

будинку. У цей момент Peг прийняв рішення відшукати кошти, щоб побудувати 

готель, орієнтований на заможних американців. 

Коли Solіtaіre Lodge почав діяти, його послуги були орієнтовані на людей, 
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які приїжджали ловити форель. Сезон риболовлі, коли дозволяється ловити 

рибу, продовжується з 1 листопада до 30 червня. Крім риболовлі гості гуляли 

околицями, a Peг супроводжував їх як екскурсовод. Кампанія просування 

будувалася на рекламуванні прекрасної риболовлі та професійних послуг, що 

надає Тернер. Брошури з рекламою риболовлі поширювалися в різних місцях, 

де було багато туристів і відпочиваючих. Peг вирішив зробити своїм ринком 

іноземних туристів, які вже прибули в Роторуа та його околиці, а також жителів 

Нової Зеландії, що шукають місце для короткого відпочинку. Ніяких 

конкурентів з аналогічними послугами поблизу від нього не було. Так, готель 

Huka Lodge, який також орієнтується на заможних гостей, розташовувався на 

відстані 50 миль. Для Рега він став зразком, орієнтуючись на який він 

створював свій Solіtaіre Lodge в надії перевершити оригінал. 

Діяльність Solіtaіre Lodge постійно активізувалася, щоправда, часом досить 

сумбурно. З метою просування свого готелю Тернер з'їздив до США, де взяв 

участь у зборах аматорів лову форелі на наживку. Там він виступив із 

пропозицією організувати польоти зі США до Нової Зеландії тим, хто хоче 

добре половити форель. Однак його поїздка виявилася невдалою. Проте він 

довідався, що ті, хто бажає ловити на наживку, воліють ловити рибу з берега 

озера або ріки. Крім того, знаходячись у США, Тернер зрозумів, що в 

американців інші уявлення про будинок для риболовлі, ніж у нього. 

Американські аматори лову очікують від житла не розкоші, а спартанської 

обстановки. 

Зміна характеру продукту 

Тернер зрозумів, що якщо він бажає, щоб його готель був привабливим для 

американського ринку, його послуги необхідно змінити. Він вирішив 

використовувати американську концепцію «сільського готелю» ‒ частини 

будинку для гостей у сільській місцевості, у яких пропонується «відпочити від 

усього».  

Щоб краще ознайомитися з цим підходом, Тернер подорожував США, 

відвідавши своїх колишніх клієнтів, їх друзів і деяких агентів з організації 

поїздок у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Основою просування його готелю 

стало гасло «Приїжджайте і відпочиньте в сільському готелі в Новій Зеландії». 
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Однак тільки через неформальну думку його новий бізнес зростав досить 

повільно. Урахувавши це, Тернер поставив рекламні щити уздовж дороги між 

Роторуа й озером Таравера і кількість клієнтів зросла. 

Вибух інтересу 

Вибух інтересу до Solіtaіre Lodge відбувся після того, як про нього 

з'явилася стаття в журналі Jetaway, що видає та роздає в польоті авіакомпанія 

Aіr New Zealand. Peг побачив великі можливості подібних PR-просувань і 

спробував познайомитися ближче з авторами, що пишуть про індустрію 

подорожей як у Новій Зеландії, так і в США. 

Ринок аматорів лову риби на наживку 

У Новій Зеландії зусилля Рега в просуванні свого готелю були спрямовані 

на швидко зростаючий ринок аматорів лову риби на наживку, що забезпечував 

йому 200 замовлень на рік. Рег побачив привабливі перспективи для себе на 

цьому ринку, однак припинив виходити на нього через агентів з організації 

поїздок, бо зрозумів, що набагато ефективніше діяти за допомогою брошур, що 

розповсюджуються в компаніях з прокату автомобілів і пришляхових 

рекламних щитів. 

Solіtaіre Lodge одержав велику популярність після відвідування його 

представником дуже престижного журналу Hіdeaway. У результаті цього 

відвідування з'явилася стаття, в якій розхвалювався Solіtaіre Lodge: сільський 

відпочинок за дуже високої якості обслуговування. Тернер негайно підвищив 

ціни, але помітив, що кількість заявок відразу зросла порівняно з попереднім 

періодом, коли він користувався лише брошурами і пришляховими рекламними 

щитами. 

Його готель тепер чітко позиціонувався як розкішне місце для відпочинку 

біля озера, до якого люди, що побували там, повертаються знову і знову. 

Тернер відзначив, що його місце стало користуватися попитом для проведення 

нарад представників невеликого бізнесу, які замовляли його на три дні. Тернер 

почав думати, що якщо розширити цей напрям бізнесу, Solіtaіre Lodge можна 

перетворити на невеликий, але національного значення мініринок з'їздів і 

конференцій. 

Для стимулювання попиту Тернер продовжував користуватися 
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можливостями PR, виступаючи в шоу на радіо і даючи інтерв'ю авторам, які 

пишуть про туризм і відпочинок, ‒ це допомагало підтримувати імідж Solіtaіre 

Lodge і його власний – спортсмена, мисливця, людини, яка живе на природі, 

гарного оповідача. Комета Галлея, якою він скористався з успіхом для себе, ще 

більше розпекла його амбіції та змусила подумати про велику кампанію 

просування. Результатом цього стало чергове підвищення цін в його готелі. 

Завдання до ситуації 

1. Як ви прокоментуєте стратегію перепозиціонування, якою скористався 

власник готелю? 

2. На вашу думку, що було головним для успіху Solіtaіre Lodge: реклама, 

PR, перепозиціонування чи якісь інші чинники? 

3. Які PR-акції ви могли б запропонувати для просування готелю на 

ринку туристичних послуг? 

4. Які рекомендації ви можете надати власнику готелю з приводу 

залучення гостей? 

5. Які додаткові послуги може надавати готель з метою підвищення 

попиту? 

6. Який вплив відіграє концепція готелю в його перспективній діяльності? 

Контрольні питання 

1. Розкрийте зміст поняття «позиціонування товару». 

2. Перелічіть умови, яких необхідно дотримуватися під час вибору 

стратегії перепозиціонування. 

3. Що насамперед потрібно враховувати компанії у визначенні підходів до 

позиціонування своїх товарів? 

4. Які дії виконує компанія після прийняття рішення про стратегію 

позиціонування своїх товарів? 

Література: [1, с. 202–210; 6, с. 232–256; 8, с. 121–159; 12, с. 98–125]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за            

5-бальною системою за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бали; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання 

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Стратегічне управління 

в туризмі», дорівнює 55. Із них: 

– 5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання                   

(8 практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 40 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Стратегічне управління в туризмі» – іспит. Максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна рейтингова оцінка з 

навчальної дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з 

модулів «Стратегічне управління в туризмі» та підсумкового контролю. 

Оскільки рейтингова оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то 

здійснюється переведення рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної 

системи за такою схемою (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 
Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно не зараховано 

35–59 

FX – незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
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