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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності» є 
нормативною дисципліною, що передбачена навчальним планом підготовки 
студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». 

Мета викладання дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької 
діяльності» – формування системи професійних компетентностей стосовно 
технології здійснення стратегічного аналізу та формування бізнес-стратегій 
підприємницької діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є освоєння 
інструментарію, розроблення бізнес-стратегій підприємницької діяльності та 
вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та 
практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння 
методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв'язання 
стратегічних проблем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 
сучасного економічного мислення та системи всебічних знань стратегічного 
аналізу, формування бізнес-стратегій підприємницької діяльності. 

Компетентності та програмні результати вивчення нормативної 
навчальної дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності» 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та проблеми у 
сферах підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності або в процесі 
навчання, що передбачає застосування 
теорій та методів організації і 
функціонування підприємницьких, 
торговельних, біржових структур і 
характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати 
отримані знання в практичних 
ситуаціях.  

Здатність обирати та 
використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур.  

Здатність здійснювати 
діяльність у взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин.  

 

Використовувати базові знання з 
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 
професійних цілях.  

Застосовувати набуті знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань за різних практичних 
ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.  

Вміти працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 
професійних цілей.  

Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної і 
правової держави.  

Демонструвати здатність діяти соціально 
відповідально на основі етичних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства.  

Демонструвати базові й структуровані знання у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
для подальшого використання на практиці.  

Володіти методами та інструментарієм для 
обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 
функціонування підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.  

Використовувати знання форм взаємодії 
суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур.  
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Методичні вказівки до самостійної роботи покликані дати уявлення про 
такі важливі аспекти щодо бізнес-стратегій підприємницької діяльності, як 
оцінювання зовнішнього середовища підприємницької діяльності, аналіз 
стратегічного потенціалу підприємницької діяльності, альтернативність у 
стратегічному виборі. 
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Змістовий модуль 1. 

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ 
ЕТАПИ ЇЇ РОЗРОБКИ 

 

Тема 1. Стратегія підприємницької діяльності: поняття, еволюція 
концепції 

 

Основні терміни і поняття теми: Еволюція концепції стратегії 
підприємницької діяльності. Типові стратегічні рішення. Ключові завданнями 
стратегії. Сучасна модель стратегії. Сутність стратегії. Визначення стратегії. 
Характерні риси стратегії. Етапи розробки стратегії. Види стратегій. 
Організаційні рівні побудови стратегій у диверсифікованих та вузько 
профільних компаніях. 

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії, типових стратегічних рішень, дослідити етапи розробки стратегії. 

 

Основні питання теми: 
1.1 Еволюція концепції стратегії. 
1.2 Сутність стратегії. 
1.3 Види стратегій. 

 

Основні положення теми 

  

Розглядаючи підприємницьку діяльність як відкриту систему, студенти 
визначають її основні завдання, а саме: а) дослідження ринку;. б) визначення 
обсягів виробництвапродукції (надання послуг); в) налагодження ефективних 
зв’язків з партнерами по ринку; г) формування та розвиток інформаційних 
систем; д) розвиток інвестиційної діяльності; є) формування ефективної 
кадрової політики; ж) здійснення інноваційної діяльності тощо.  

Самостійне вивчення курсу передбачає знайомство з принципами 
формування стратегічної моделі, серед яких основними є наступні: 

- творчий підхід – уміння передбачити можливі майбутні проблеми; 
-  інноваційність поведінки – готовність до безперервних оновлень та 

покращень усіх сфер підприємницької діяльності; 
- гнучкість та адаптивність – швидке внесення необхідних змін у 

залежності від змінюваних умов на ринку; 
- охоплення усіх сфер підприємницької діяльності; 
- усвідомлення власних сильних сторін та їх розвиток; 
- практичність та можливість реалізації стратегії; 
- узгодженість з ресурсними можливостями підприємницької 

діяльності; 
- ефективність та посилення мотивації персоналу. 
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Студентам варто знати, що сутність стратегічних перетворень полягає у 
наступному: 

а) вибір (зміна) місце розташування суб’єкта підприємницької діяльності; 
б) реконструкція виробничих потужностей; 
в) зміна організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької 

діяльності, структури виробництва та системи управління; 
г) впровадження інновацій; 
д) злиття, поглинання, приєднання та інші форми реорганізації суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
Термін «стратегія» походить від грецького «strategia» (stratos – військо та 

ago – веду), з військового лексикону. Стратегію розуміли як вищу форму 
військового мистецтва, що вивчає закономірності та характер війни, опрацьовує 
теоретичні основи планування, підготовки та здійснення військових операцій, 
визначає стратегічні завдання. Вперше термін «стратегія» у сфері економіки 
підприємства використав у 1962 р. А. Чендлер упраці «Стратегія та структура». 

Нині в економічній літературііснуєзначна кількість визначень терміну 
«стратегія». 

У менеджменті «стратегія» – це програма дій, що визначає розвиток 
суб’єкта підприємницької діяльності, відповідну систему управління, шляхи 
досягнення поставлених цілей. 

За І. Ансоффом, стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими 
суб’єкта підприємницької діяльності керується у своїй діяльності. 

За Б. Карлосом, стратегія – узагальнена модель дій, які необхідні для 
координації та розподілу ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності. 

За А. Чандлером, стратегія – встановлення основних довготермінових 
цілей та намірів суб’єкта підприємницької діяльності, а також напряму дій і 
ресурсів, які необхідні для досягнення цих цілей. 

За А. Томпсоном, стратегія – план управління підприємством, 
задоволення потреб споживачів та досягнення визначених цілей. 

За М. Месконом, стратегія – комплексний план, сформований для 
здійснення місіїсуб’єкта підприємницької діяльності та досягнення його цілей. 

Крім того, стратегія розглядається як засіб досягнення цілей, до яких 
прагне суб’єкт підприємницької діяльності, і які можуть змінюватися в окремі 
моменти у зв’язку із зміною зовнішніх умов. 

Процес опрацювання стратегії здійснюється з орієнтацією на певний 
напрям розвитку, що потребує комплексу специфічних заходів. 

Стратегія має узгоджуватися з місією, яку визначив для себе суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Ефективна реалізація стратегії неможлива без зворотного зв'язку із 
зовнішнім середовищем. 

Формування стратегії відбувається в умовах узагальненої, неповної та 
неточної інформації. 

Класифікація стратегій представлена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Класифікація стратегій  
Ознаки класифікації Види стратегії 

За ієрархією Загальна (корпоративна), портфельна, бізнесова, 
функціональна 

За функціональною 
ознакою 

Маркетингова, фінансова, виробнича, соціальна, 
економічна, організаційних перетворень тощо 

За термінами 
реалізації 

Довготермінові, середньотермінові, 
короткотермінові 

За стадіями 
економічного 
розвитку 

Зростання, стабілізації, скорочення 

За напрямами 
можливого розвитку 
виробництва 

Стратегія інтенсивного, інтеграційного, 
диверсифікованого розвитку, реструктуризації, 
спеціалізації, концентрації 

За позицією у 
конкурентній боротьбі 

Стратегія лідера, претендента на лідерство, 
послідовника, початківця 

Основними критеріями ефективності стратегії вважаються: 
-  міра відповідності зовнішнім та внутрішнім чинникам, можливостям та 

ресурсному забезпеченню суб’єкта підприємницької діяльності; 
- переваги у конкурентній боротьбі; 
- тенденції зміни прибутковості та ділової тощо. 

Не менш важливими для ефективної стратегії є: чіткість, гнучкість, 
узгодженість усіх складових стратегій, міра ризику, своєчасність, відповідність 
особистим інтересам та амбіціям власників, інвесторів тощо. 

З наукових позицій важливим є визначення співвідношення понять 
«стратегія», «тактика», «політика». 

Тактика – це процес опрацювання короткотермінових планів, що 
узгоджуються із стратегією. Тактика визначає шляхи і засоби, форми і способи 
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, які забезпечують реалізацію 
його стратегії. 

Політики – перетворює стратегію на відкритий, детальний план розвитку 
основних напрямів діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. 

Процедура – це кілька взаємопов'язаних дій, які доцільно здійснювати у 
конкретній ситуації.  

Формування стратегії суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється 
у кілька етапів. 

Перший етап – оцінка і аналіз існуючої стратегії, який передбачає 
аналітичну оцінку внутрішніх можливостей підприємства щодо задоволення 
потреб ринку. Оцінка ефективності існуючої стратегії визначається за 
допомогою таких критеріїв: 

1) цілісність стратегії (за яких умов кожна складова дієво впливає на 
загальну стратегію); 

2) сумісність стратегії і ринку (наскільки стратегія узгоджується з 
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мінливим зовнішнім середовищем); 
3) збалансованість цілей і наявних ресурсів; 
4) врахування можливих ризиків; 
5) обґрунтованість термінів реалізації стратегії; 
6) узгодженість діяльності структурних підрозділів суб’єкта 

підприємницької діяльності тощо. 
Другий етап – виявлення існуючих проблем: 

- конкретизація напрямів діяльності; 
- дослідження кон'юнктури ринку і стану розвитку підприємства тощо. 

Третій етап – прогнозування можливих ризиків. Цей етап містить: 
1) передбачення можливих господарських ризиків; 
2) оцінку впливу окремих ризиків на підприємницьку діяльність; 

3) розробку заходів для нейтралізації або зменшення негативних 
наслідків ризиків. 

Четвертий етап – вибір стратегічних альтернатив. 
Серед чинників, що сприяють стратегічному розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності, варто виокремити наступні: 
1) ініціативністьменеджменту; 
2) можливість злиття з іншим суб’єктом підприємницької діяльності; 
3) необхідністьзалученняінвестицій ; 
4) необхідність миттєвої реакції на зміну уподобань споживачів; 
5) формування уявлення про стратегічні орієнтири; 
6) реакція на дії конкурентів; 
7) оптимізація організаційної структури та системи менеджменту. 
Завершуючи тему, слід дізнатися про альтернативи інтенсивного 

зростання підприємства, до яких належать:  
- розвиток первинного попиту шляхом залучення нових споживачів 

через стимулювання покупок; 
- збільшення частки ринку за рахунок конкурентів через розвиток 

збутової мережі, сервісних послуг, гнучкої цінової політики тощо; 
- розширення ринку (ніші на ньому) шляхом поглинання конкурентів 

(злиття); 
- захист власної ніші на ринку за допомогою функціонального 

маркетингу; 
- зміна географічного ринку. 
 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Еволюція категорії «стратегія». 
2. Класифікація стратегій. 
3. Підходи до опрацювання стратегії. 
4. Принципи формування стратегічної моделі. 
 

 



 

9 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Поясніть сутність терміна «стратегія підприємства». 

2. Чим обумовлена необхідність розробки стратегії? 

3. Які етапи еволюції концепції стратегії Ви знаєте? Дайте їм загальну 
характеристику. 

4. Перерахуйте та охарактеризуйте різні види стратегій. 
5. Опишіть сучасну модель стратегії підприємства. 
6. Назвіть критерії потенційно ефективної стратегії. 
7. Які загальні проблеми виникають у підприємств України при розробці 

стратегії розвитку? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Виникнення поняття «Стратегії» пов’язане з: 
а) суперечливим шляхом розвитку економіки; 
б) творчим вивченням зарубіжного досвіду; 
в) розвитком систем планування діяльності господарюючих суб’єктів. 
 

2. Основою стратегії суб’єкта підприємницької діяльності має бути: 
а) безперервне зростання та поглиблення спеціалізації виробництва; 
б) пошук виходу з кризи; 
в) підвищення кваліфікації управлінських кадрів. 
 

3. Перехід до нової методології господарювання потребує: 
а) жорсткого адміністрування; 
б) підготовки фахівців з економіки; 
в) творчого підходу, широкого пошуку, наукових досліджень, сміливих 

експериментів, творчого вивчення зарубіжного досвіду. 
 

4. Нова «управлінська парадигма» включає: 
а) систему поглядів, що випливають з передових ідей та наукових 

результатів досліджень видатних вчених, що визначають стрижень мислення 
сучасних дослідників та практиків; 

б) розвиток методики розробки стратегії; 
в) реалізацію стратегії підприємницької діяльності. 
 

5. Стратегія – це: 
а) найвищий рівень перспективного планування; 
б) поточна програма діяльності підрозділів; 
в) аналіз позицій у конкурентній боротьбі. 
 

6. Поняття «стратегії» походить з: 
а) військового лексикону; 
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б) політичного лексикону; 
в) історичного лексикону. 
 

7. Мистецтво стратегії полягає у: 
а) удосконаленні процесу розробки стратегії; 
б) координації розподілу ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності; 
в) втіленні результатів розумової діяльності у конкретні дії, які на етапі 

реалізації задумів дозволили досягти високої ефективності. 
 

8. За рівнем управління, на якому опрацьовується стратегічна модель, 
бувають такі види стратегії: 

а) корпоративна, бізнесова, функціональна, ресурсна; 
б) зростання, стабілізації, скорочення; 
в) активна, пасивна. 
 

9. За стадією життєвого циклу підприємства стратегія поділяється на такі 
види: 

а) корпоративна, бізнесова, функціональна, ресурсна; 
б) зростання, стабілізації, скорочення; 
в) активна, пасивна. 
 

10. За характером поведінки на ринку стратегія поділяється на такі види: 
а) корпоративна, бізнесова, функціональна, ресурсна; 
б) зростання, стабілізації, скорочення; 
в) активна, пасивна. 
 

Тема 2. Місія та цілі підприємницької діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Формулювання та характеристика 
елементів місії. Формулювання місії підприємницької діяльності. Елементи 
місії. Поняття, види та принципи формулювання цілей підприємницької 
діяльності. Класифікація цілей підприємницької діяльності. «дерево цілей» 
підприємницької діяльності.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів щодо формулювання 
місії підприємницької діяльності. 

 

Основні питання теми: 
2.1 Формулювання та характеристика елементів місії. 
2.2 Поняття, види та принципи формулювання цілей підприємницької 

діяльності. 
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Основні положення теми  

 

Знайомство з темою починається з місії – це поняття, що 
використовується для визначення мети якого-небудь виду діяльності. Це 
стрижень, що пов’язує у єдине ціле усі види діяльності економічної системи.  

Місія – мета існування суб’єкта підприємницької діяльності, яка має бути 
досягнута у певному періоді і містить як внутрішні, так і зовнішні орієнтири 
діяльності. На основі таких орієнтирів визначають перспективи, яких має 
досягти суб’єкт підприємницької діяльності. 

Місія – це основна загальна мета діяльності, чітко виражена причина 
існування суб’єкта підприємницької діяльності, що деталізує його статус і 
визначає напрям і орієнтири для формування цілей і стратегій для різних 
функціональних підрозділів. 

Значення місії полягає у наступному: 
це базис, точка опори для прийняття управлінських рішень; 
створює впевненість, що суб’єкт підприємницької діяльності 

дотримується чітких цілей, які не суперечать одна одній; 
допомагає поєднати зусилля персоналу в обраному напрямку, координує 

його дії; 
сприяє розумінню і підтримці серед усіх учасників партнерських 

відносин. 
Зміст місії розкривається через: 
опис продуктів (послуг), які пропонує суб’єкт підприємницької 

діяльності; 
характеристику ринку, на якому функціонує суб’єкт підприємницької 

діяльності; 
цілі суб’єкта підприємницької діяльності, що дозволяють на практиці 

реалізувати його місію; 
рівень технологічного розвитку; 
філософію суб’єкта господарювання – базові погляди і цінності, що є 

основою для створення системи мотивації; 
корпоративну культуру суб’єкта підприємницької діяльності; 
ідентифікацію споживачами та іншими партнерами по ринку, його 

економічну і соціальну відповідальність перед суспільством у цілому. 
Місія являє собою поєднання образу економічної системи і її кредо. 

Образ відображає внутрішню побудову економічної системи, пояснює з якою 
метою створено суб’єкт підприємницької діяльності, відбиває її сутність. 

Кредо – це формування загального стиля поведінки суб’єкта 
підприємницької діяльності на ринку, де зафіксовані певні зобов’язання і 
результати, яких прагне досягти економічна система. Також відображає 
сутність організаційної корпоративної культури як образу життя, мислення, дії 
та існування економічної системи; заохочення та покарання працівників; 
зв’язків всередині системи, терпимість до опозиції, а також організацію 
спільного дозвілля. 
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При формуванні місії враховуються інтереси усіх учасників. Основні 
групи учасників, інтереси яких впливають на підприємницьку діяльність: 

власник; 
члени трудового колективу; 
споживачі продукції; 
партнери по ринку; 
органи влади та місцевого самоврядування. 
Місія суб’єкта підприємницької діяльності має відображати інтереси усіх 

перелічених суб'єктів. 
Прийнявши рішення про вид діяльності, підприємство має визначити її 

основні орієнтири. 
Процес формування місії та цілей підприємницької діяльності 

складається з трьох послідовних стадій. На першій стадії узагальнюють 
результати аналізу середовища, на другій – опрацьовують місію, на третій – 

цілі суб’єкта підприємницької діяльності. 
Визначенню місії та цілей підприємницької діяльності передує аналіз 

середовища, оскільки його функціонування відбувається у певному оточенні. 
На організаційну (корпоративну) культуру впливають: 
 ідеали суспільства; 
 панівні ідеї та цінності у суспільстві; 
 видатні особистості; 
 суспільна мораль, чинні стандарти, норми та правила поведінки; 
 неформальні канали комунікацій; 
 визнання споживача віссю, стрижнем ринкової економіки, навколо 

якого обертається уся діяльність підприємства. 
Отже, місія визначає основну загальну мету економічної системи, є чітко 

вираженою причиною її існування, сенсом функціонування підприємства, 
висвітлює його роль і значення для суспільства.  

Значення місії для суб’єкта підприємницької діяльності: 
1) є основою стратегічних рішень; 
2) створює впевненість, що у суб’єкта підприємницької діяльності є 

ясні, чіткі цілі; 
3) поєднує зусилля працівників на обраних напрямках; 
4) створює розуміння і підтримку серед акціонерів, власників, 

інвесторів, владних структур, менеджерів тощо. 
Основні аспекти, що мають відображення у місії: 
 проголошення цінностей і переконань; 
 опис продукції (послуг, робіт), пропонованих суб’єктом 

підприємницької діяльності ринку; 
 характеристика ринку, на якому економічна система позиціонує 

свої товари (послуги); 
 способи виходу на ринок; 
 опис ключових технологій; 
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 стратегічні принципи розвитку і фінансування; 
 орієнтація на споживача; 
 підвищення якості життя працівників; 
 захист і збереження дозвілля. 
Місія має відбиватися у Положенні про місію. Цей документ має бути 

донесений менеджерами до усіх працівників і різних суб’єктів ринку з метою 
формування вірного уявлення про призначення та цілі суб’єкта 
підприємницької діяльності. Бачення місії має надихати працівників і слугувати 
стимулом до якісного виконання делегованих їх завдань. 

Чинники, що впливають на формування місії суб’єкта підприємницької 
діяльності (за Ф. Котлером):  

 історія суб’єкта підприємницької діяльності, де формувалася 
філософія економічної системи, її профіль на ринку, стиль діяльності, місце на 
ринку; 

 існуючий стиль поведінки та спосіб дії власників і систем 
менеджменту; 

 стан середовища існування економічної системи; 
 ресурси, які маже задіяти економічна система для досягнення 

власних цілей; 
 відмінні особливості, що має економічна система. 
Місія є основою для встановлення цілей, через які відбувається її 

практична реалізація. 
Цілі – це конкретизація місії у формі, доступній для управління процесом 

їх реалізації. Цілі визначають окремі конкурентні напрямки підприємницької 
діяльності і є необхідною передумовою її успіху. 

Якщо місія задає загальні орієнтири функціонування суб’єкта 
підприємницької діяльності, що відбивають зміст його існування, то 
конкретний кінцевий стан, до якого прямує підприємство, фіксується у вигляді 
його цілей, які є для нього бажаними і на досягнення яких спрямована його 
діяльність. 

Одним з важливих завдань для суб’єкта підприємницької діяльності є 
обґрунтування цілей. Множина цілей потребує їх певної класифікації. Нині 
існує багато класифікаційних систем, які містять наступні ознаки: 

за спрямованістю мети – зовнішні та внутрішні; 
за напрямами діяльності – економічні, техніко-технологічні, соціальні, 

екологічні тощо; 
за можливістю втіленняу господарський обіг – створення, розвитку, 

стабільного функціонування тощо; 
за співвідношенням між темпами зміни обсягу продажів і прибутку – 

швидкі, стабільні або такі, що скорочуються; 
за рівнями управління – цілі всього підприємства, окремих 

підрозділів, груп та окремих індивідів; 
за часовими характеристиками – коротко-, середньо- та довготермінові; 
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за спрямованістю на перспективу – стратегічні, тактичні, 
оперативні; 

за впливом на структурні елементи суб’єкта підприємницької діяльності – 

виробничі, технологічні, інноваційні, інформаційні, просторові,управлінські, 
соціальні, екологічні тощо; 

за пріоритетами здійснення – основні, вторинні та підтримуючі; 
за характером вимірювання – кількісні та якісні. 
Існує кілька основних сфер, в яких суб’єкта підприємницької діяльності 

встановлюють власні цілі: позиція на ринку; рівень дохідності; впровадження 
інновацій; сервісне обслуговування; формування ефективної системи 
менеджменту; реалізація соціальних програм для персоналу; юридичний 
супровід; екологічна відповідальність тощо. 

Існують різні напрями, фази та способи встановлення цілей. 
У світовій практиці процес встановлення цілей передбачає чотири фази: 

виявлення і аналіз тенденцій розвитку середовища; встановлення цілей для 
підприємства у цілому; побудова ієрархії цілей; встановлення індивідуальних 
цілей. 

В економічній літературі поширені два основних способи встановлення 
цілей, а саме: 

1. Цілі коригуються кожного разу за умови змін середовища підприємства, 
тобто мають ситуаційний характер. 

2. Цілі систематично змінюються.  
На будь-якому суб’єкті підприємницької діяльності, що має кілька 

структурних підрозділів і рівнів управління, складається ієрархія цілей, у якій 
відбувається підпорядкування цілей нижчого рівня цілям більш високого рівня.  

Специфіка ієрархічної побудови цілей: 
цілі вищого рівня, як правило, мають ширший діапазон і триваліший 

часовий інтервал для їх досягнення; 
цілі нижчого рівня є підґрунтям для досягнення цілей вищого рівня. 
Ієрархічна побудова цілей графічно відображається у вигляді «дерева 

цілей», тобто певної підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє 
розподіл мети на завдання та окремі дії. Якщо ієрархія цілей побудована 
відповідно до мети, то кожний підрозділ, досягаючи власних цілей, здійснює 
внесок у реалізацію цілей суб’єкта підприємницької діяльності у цілому. 

Побудова «дерева цілей», з урахуванням особливостей суб’єкта 
підприємницької діяльності, може здійснюватися одним з наступних шляхів: 

загальна мета розкладається на окремі складові; 
загальна мета досягається за умови виконання підпорядкованих їй 

завдань; 
для реалізації кожного завдання визначаються конкретні заходи. 
Класифікація цілей суб’єкта підприємницької діяльності: 
1) за періодом встановлення: 
- стратегічні; 
- тактичні; 
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- оперативні (поточні); 
2) за змістом: 
- економічні; 
- організаційні; 
- наукові; 
- технічні; 
- соціальні; 
3) за функціональною структурою: 
- маркетингові; 
- інноваційні; 
- кадрові; 
- виробничі; 
- адміністративні; 
4) за середовищем здійснення: 
- внутрішні; 
- зовнішні; 
5) за пріоритетністю реалізації: 
- першочергові; 
- чергові; 
- другорядні; 
6) за характером вимірювання: 
- кількісні; 
- якісні; 
7) за періодичністю: 
- повторювані; 
- разові; 
8) за ієрархією: 
- загальні цілі підприємства; 
- цілі підрозділів; 
- індивідуальні цілі членів трудового колективу; 
9) за стадіями життєвого циклу: 
- проектування і створення об’єкту; 
- зростання об’єкту; 
- зрілості об’єкту; 
- завершення життєвого циклу. 
Чинники, що враховуються при формуванні цілей, до основних з них 

належать: 
 ціннісні настанови членів трудового колективу; 
 амбіції; 
 так звана «бізнес-філософія»; 

 становлення до ризику; 
 етичні погляди власників (менеджерів). 
Характеристичні риси цілей суб’єкта підприємницької діяльності: 
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 є вихідним положенням (базою) планування підприємницької 
діяльності; 

 визначають структуру відносин всередині суб’єкта підприємницької 
діяльності; 

 є базою опрацювання мотиваційної системи; 
 мають вплив на систему контролю; 
 є початком будь-якого управлінського впливу; 
 є базою для оцінки результатів праці окремих працівників, 

підрозділів, суб’єкта підприємницької діяльності у цілому. 
Місія як кінцевий результат діяльності економічної системи передбачає 

формування двох груп цілей: 
I. Фінансові (оперативні) цілі: 
 прискорення зростання доходів; 
 прискорення зростання грошових надходжень; 
 більш високі дивіденди; 
 підвищення надійності цінних паперів; 
 підвищення ціни акцій; 
 зміцнення фінансового стану. 
II. Стратегічні цілі: 
 зростання частки на ринку; 
 посилення власних позицій у галузі; 
 підвищення якості продукції (робіт, послуг); 
 зменшення витрат у порівнянні з конкурентами; 
 розширення номенклатури і асортименту продукції; 
 підвищення репутації підприємства на ринку; 
 підвищення якості обслуговування споживачів; 
 лідерство в інноваційних процесах; 
 підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках.  
Вимоги до цілей: 
 досяжність – нереальна мета призводить до демотивації працівників 

і втрати ними орієнтирів, що негативно позначається на підприємницькій 
діяльності; 

 вимірність – цілі варто формувати так, щоб їх можна було кількісно 
виміряти чи будь-яким іншим способом об'єктивно визначити; 

 конкретність – мета має давати чітке уявлення про напрям руху 
суб’єкту господарювання на ринку; 

 гнучкість – цілі доцільно встановлювати так, щоб залишалася 
можливість для їх коригування відповідно до змін як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища суб’єкта підприємницької діяльності; 

 сумісність – передбачає, що довготермінові цілі відповідають місії, 
а короткотермінові з нею узгоджуються; 

 орієнтованість у часі – досягнення кожної цілі передбачає її певну 
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тривалість. 
Встановлення цілей означає: 
 початок будь-якого управлінського впливу; 
 основну побудову критеріїв, нормативів, стандартів, що 

використовуються для оцінки підприємницької діяльності у цілому, його 
окремих підрозділів, використання окремих робіт та окремих виконавців; 

 є індикатором виявлення проблем (так, при порівнянні мети та 
досягнутих параметрів виявляють розрив (розбіжності), який і потребує 
розв’язанням); 

 узагальнений варіант рішення та джерела його реалізації; 
 стрижень господарської діяльності суб’єкта підприємницької 

діяльності, оскільки його усвідомлення допомагає згуртувати персонал, 
мотивувати його на досягнення результату. 

Особливості відносин між цілями: 
 ідентичність (рівність) цілей – реалізація одних призводить до 

реалізації інших у таких же розмірах; 
 компліментарність (гармонія) – досягнення однієї цілі сприяє 

досягненню інших; 
 індиферентність цілей (нейтралітет) – реалізація однієї цілі не 

впливає на виконання інших (тобто зв’язок відсутній); 
 конкурентність (суперництво) цілей; 
 антагонізм (непримирення, протиріччя) – взаємовиключення цілей. 
Можливості розв’язання конфліктів цілей: 
1) домінування цілей – одна з них виокремлюється як головна, лише 

після цього приймаються інші; 
2) упорядкування цілей за значенням (їх ранжування); 
3) антагонізм цілей – незважаючи на непримиренність, цілі 

залишаються для виконання, але у різних сферах чи у різний час; 
4) зближення цілей – конфліктуючі цілі трансформуються у єдину, 

ієрархічно упорядковану систему; 
5) компроміс цілей. 
Функції цілей: 
 виправдовують існування економічної системи; 
 регулюють поведінку економічної системи; 
 сприяють розподілу відповідальності між структурними 

підрозділами; 
 зменшують невизначеність; 
 сприяють адаптації до умов зовнішнього середовища; 
 забезпечують основу для конструювання економічної системи та 

взаємодії між її складовими елементами. 
Процес визначення цілей складається з таких взаємопов’язаних етапів: 
1) визначення характеристик об’єкту та відображення їх у меті; 
2) визначення можливих негативних впливів на об’єкт та опрацювання 
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заходів щодо їх нейтралізації; 
3) визначення можливих позитивних впливів на об’єкт, використання 

їх для отримання економічних вигод. 
Причини невідповідальності цілей умовам ринку (причини субоптимізації 

за Д. Міллером і М. Старром): 
1) діяльність економічної системи не можна описати та визначити 

одним показником; 
2) множинність цілей необхідна для відображення різноманіття 

зв’язків економічної системи зі складним середовищем та його окремими 
елементами; 

3) всередині економічної системи єдність цілей є уявною: кожна група 
працівників, кожен індивід, що мають відношення до економічної системи, 
керуються власними інтересами, що містить у собі ознаки потенційного 
конфлікту; 

4) необхідність цілей зумовлена дисбалансом часових характеристик 
та змісту управлінських рішень; 

5) менеджери завжди приймають рішення за умов хронічної нестачі 
необхідної інформації, засобів її обробки. 

Досягнення цілей здійснюється через процеси ідентифікації та адаптації. 
Процес ідентифікації – це взаємозв’язок, ототожнення окремих особами 

цілей економічної системи з власними цілями. 
Процес адаптації – це дії, за допомогою яких індивіди намагаються 

впливати на цілі економічної системи, змінюючи їх. 
Система цілей суб’єкта підприємницької діяльності – результат 

протікання обох цих процесів, щільно пов’язана і з проблемами організаційної 
поведінки. 

Носії інтересів, що мають вплив на формування цілей підприємства: 
 власники – за рахунок розвитку економічної системи вирішують 

власні життєві проблеми; 
 працівники – своєю працею забезпечують існування економічної 

системи, за її допомогою вирішують свої життєві проблеми; 
 споживачі – за продукцію чи послуги, надані економічною 

системою, віддають їй свої ресурси (найчастіше – у вигляді грошей), 
задовольняючи свої потреби; 

 ділові партнери – надають суб’єкта підприємницької діяльності 
різноманітні послуги, за це отримують плату; 

 населення регіону (де розташований суб’єкта підприємницької 
діяльності) – формує соціальне та екологічне середовище існування 
економічної системи; 

 суспільство у цілому – отримує від суб’єкта підприємницької 
діяльності частку багатства (через податки) для забезпечення суспільних 
потреб. 
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Робота з літературними джерелами: 
 

1. Поняття місії підприємницької діяльності. 
2. Чинники, що впливають на формування місії підприємницької діяльності. 
3. Ешрідська модель місії підприємницької діяльності. 
4. Характеристика цілей підприємницької діяльності. 
5. Класифікація цілей підприємницької діяльності. 
6. Відображення місії та цілей у моделі стратегічної поведінки суб’єкта 

підприємницької діяльності на ринку. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Дайте визначення місії. Які вимоги потрібно виконувати при її 
формуванні? 

2. Наведіть класифікацію цілей підприємства. Поясніть, яка різниця між 
місією і цілями, між стратегічними і тактичними цілями? 

3. Розкрийте поняття ієрархії цілей і опишіть технологію побудови 
«дерева цілей». 

4. Назвіть вимоги до формування цілей та приведіть приклади 
формулювання стратегічних цілей. 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Під системою розуміють: 
а) сукупність взаємопов’язаних елементів, призначених для досягнення 

певної мети; 
б) особливості діяльності підприємства в умовах ринку; 
в) джерела забезпечення виробництва необхідними ресурсами. 
 

2. Головна розбіжність між довготерміновим (перспективним)та 
стратегічним плануванням полягає у: 

а) передбаченні змін; 
б) рівні підготовки задіяних управлінських кадрів; 
в) трактуванні майбутнього. 
 

3. Вибір стратегічної мети пов’язаний з визначенням: 
а) впливу зовнішніх чинників; 
б) впливу внутрішніх чинників; 
в) альтернативної вартості. 
 

4. Місія – це: 
а) відмінність господарського підрозділу фірми; 
б) основна концепція підприємства як соціально-економічної системи; 
в) певна характеристика внутрішньої природи суб’єкта підприємницької 
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діяльності. 
 

5. Цілі суб’єкта підприємницької діяльності – це: 
а) вирішення конкретних завдань у рамках місії; 
б) мотив поведінки підприємства; 
в) характер показників вимірювання прибутковості суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
 

6. Образ економічної системи: 
а) сприяє реструктуризації суб’єкта підприємницької діяльності; 
б) посилює мотивацію персоналу; 
в) відображає внутрішню побудову економічної системи, пояснює мету 

створення суб’єкта підприємницької діяльності, відбиває її сутність. 
 

7. Кредо економічної системи – це: 
а) формування на ринку, де зафіксовані певні зобов’язання і результати, 

яких прагне досягти економічна система; 
б) пошук шляхів підвищення продуктивності праці персоналу; 
в) побудова каналів товаропросування продукції на ринок. 
 

8. Відображає внутрішню побудову економічної системи, пояснює, з 
якою метою створене підприємство і відбиває його сутність: 

а) кредо; 
б) образ; 
в) організаційна культура. 
 

9. Формулювання загального стилю поведінки суб’єкта підприємницької 
діяльності на ринку, де зафіксовані певні зобов’язання і результати, яких прагне 
досягти економічна система – це: 

а) кредо; 
б) образ; 
в) організаційна культура. 
 

10. За періодом встановлення цілі бувають: 
а) економічні, організаційні, науково-технічні, соціальні; 
б) стратегічні, тактичні, оперативні (поточні); 
в) маркетингові, інноваційні, кадрові, виробничі, адміністративні. 
 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. На умовному ринку існують можливості для створення 
суб’єктом підприємницької діяльності, видом діяльності якого будуть 
пасажирські перевезення. Необхідно визначити: 

1. Сформулювати місію суб’єктом підприємницької діяльності, яка б 
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давала уявлення про те, що збирається робити суб’єктом підприємницької 
діяльності та у чому буде перевершувати існуючих і можливих конкурентів. 

2. Із наведеної таблиці 2 запропонувати варіант створення власного 
підприємства з урахуванням місцевих умов. 

3. Визначити стратегічні завдання на короткотермінову перспективу. 
 

Таблиця 2 – Вихідні дані 
Показники Значення показників: 

А Б В Г 

Достаток низький середній високий 

Вік до 18 р. 18–30 р. понад 30 р. 

Вид перевезення Бізнес-перевезення Відпочинок 
Екскурсійні 
перевезення 

Вид транспорту авто 
залізнични

й 
повітряний водний 

Частини світу Європа Америка Африка Азія 

Поселення Самостійне 
2-зіркові 

готелі 
3-4 зіркові 

готелі 
5-зіркові 

готелі 
 

Завдання 2. Підприємство-виробник розробило новий товар, що 
знаходиться на стадії «введення на ринок». Після вдалої реалізації продукту на 
освоєному ринку керівництвом прийнято рішення виходу на новий ринок. За 
допомогою моделі життєвого циклу продукту обґрунтуйте стратегію 
подальшого розвитку суб’єкту підприємницької діяльності. 

 

Завдання 3. У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі 
стратегічної поведінки на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати 
варіант розвитку одного із продуктів А чи Б (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Вихідні дані 

Чинники успіху підприємства 
Продукт (кількість одиниць): 

А Б 

1. Ступінь інновацій, 66 % 80 50 

2. Забезпеченість ресурсами, 33 % 20 40 

 

Поріг припинення випуску продукції визначений у 50 %. 
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Тема 3. Оцінювання зовнішнього середовища підприємницької 
діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Сутність і цілі аналізу стану 
зовнішнього середовища підприємницької діяльності. Фактори зовнішнього 
середовища підприємницької діяльності. Групи класифікації факторів 
зовнішнього середовища. Групи чинників загального стану зовнішнього 
середовища. Методи аналізу зовнішнього середовища. Метод SWOT – аналіз. 
PEST-аналіз мікросередовища.  

 

Мета теми: опанувати методи аналізу зовнішнього середовища. 

 

Основні питання теми: 
3.1 Сутність і цілі аналізу стану зовнішнього середовища суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
3.2 Фактори (області) зовнішнього середовища суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
Основні положення теми  

 

Починаючи знайомство з темою, студент має усвідомити, що кожний 

суб’єкт підприємницької діяльності здійснює свою діяльність не ізольовано, а у 
певному контакті із зовнішнім середовищем, яке складається із сукупності сил, 
що діють за його межами. Такі сили мають різкий ступінь активності, 
безпосередньо або опосередковано, швидко чи повільно, передбачувано або 
непередбачувано впливають на життя суб’єкта підприємницької діяльності.  

Високий рівень та подальше поглиблення розподілу суспільної праці, 
розширення міжнародної економічної інтеграції ускладнюють взаємозв’язки 
суб’єктів господарювання як між собою, так і з зовнішнім оточенням, яке стає 
дедалі більш визначальним у досягненні стратегічної мети суб’єкта 
підприємницької діяльності, реалізації місій. 

Зовнішнє середовище (навколишнє оточення, довкілля) – у широкому 
розумінні являє собою сукупність господарських формувань, економічних, 
суспільних і природних умов, національних та міждержавних 
інституціональних структур та інших зовнішніх відносно суб’єкта 
підприємницької діяльності умов, що діють у глобальному середовищі. 

Складність зовнішнього середовища визначається такими основними 
чинниками: 

а) кількістю зовнішніх сил, що однозначно впливають на суб’єкт 
підприємницької діяльності; 

б) ступенем впливу відповідних зовнішніх сил на підприємницьку 
діяльність; 

в) варіативністю зовнішніх сил та швидкістю їх дії на суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

г) ступенем невизначеності зовнішнього середовища для суб’єкта 
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підприємницької діяльності. 
Будь-який суб’єкт підприємницької діяльності перебуває і функціонує у 

певному середовищі. Аналіз середовища є передумовою формування стратегії 
підприємницької діяльності, оскільки забезпечує базу для визначення місії та 
цілей його функціонування (іноді визначення місії та цілей підприємницької 
діяльності передує аналізу середовища, оскільки саме існування суб’єкта 
підприємницької діяльності передбачає, що у нього є певні цілі, причини 
появи). 

Залежно від характеру впливу сукупність чинників зовнішнього 
середовища поділяють на дві групи: 

1) мікросередовище – це середовище прямого впливу на 
підприємницьку діяльність (наприклад, споживачі, посередники, 
постачальники, конкуренти, банки тощо); 

2) макросередовище – його структурні елементи мають 
опосередкований вплив на діяльність підприємства (природне довкілля, 
демографічне середовище, економічне, політичне довкілля, міжнародне 
становище тощо). 

Аналіз зовнішнього середовища передбачає також вивчення і 
дослідження його внутрішнього середовища. 

Вплив чинників макро- та мікро середовища на суб’єкта підприємницької 
діяльності зображено на рис. 1. 

Мікросередовище – це чинники, що безпосередньо впливають на суб’єкт 
підприємницької діяльності. Це, насамперед, споживачі, постачальники, 
конкуренти, посередники, засоби інформації тощо. Розглянемо їх детальніше: 

1) споживачі – їх аналіз передбачає складання профілю тих, хто купує 
продукт чи послугу, що реалізується суб’єктом підприємницької діяльності. 
Профіль покупця складається за наступними ознаками: географічне розміщення 
підприємства; демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльностітощо); 
соціально-психологічні характеристики (положення у суспільстві, стиль 
поведінки, смаки, звички, уподобання тощо); спонукальні мотиви формування 
потреби у продукті чи послузі; 

2) постачальники – юридичні та фізичні особи, які забезпечують суб’єкт 
підприємницької діяльності необхідними ресурсами для здійснення 
господарської діяльності. При виборі постачальників варто звертати увагу на 
вартість товару, гарантії його якості , терміни постачання, умови розрахунків 
тощо; 

3) конкуренти – їх дослідження спрямоване на виявлення слабких і 
сильних сторін з метою побудови власної стратегії конкурентної боротьби; 

4) посередники – це юридичні та фізичні особи, які допомагають суб’єкту 
підприємницької діяльності просувати, розподіляти та продавати товари на 
ринку. 

Макросередовище складається з елементів, які прямо не пов'язані з 
суб’єктом підприємницької діяльності, але впливають на формування загальної 
атмосфери бізнесу. 
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Рис. 1. Чинники впливу на макро- та мікро середовище  
 

Поглиблюючи свої знання, студенти знайомляться з етапами проведення 
аналізу зовнішнього середовища: 

 опрацювання завдання аналізу; 
 формування цілей у межах визначеного завдання; 
 збір інформації; 
 вивчення ситуації; 
 вивчення ступеня і напрямку впливу окремих чинників зовнішнього 

середовища; 
 вивчення причинно-наслідкових взаємодій чинників зовнішнього 

середовища на економічну систему; 
 визначення можливостей і загроз, що виходять із зовнішнього 

середовища; 
 опрацювання альтернативних варіантів рішень щодо протидії 

негативному впливу на економічну систему. 

Економічні 
чинники 

Політичні 
чинники 

Екологічні 
чинники 

Науково-технічні 
чинники 

Демографічні 
чинники Чинники 

макро-

середовища 

 

Чинники 
мікросередовища 

Конкуренти  
 

 

 

Постачальники 

 

 

 

 Посередники  

 

 

Споживачі  
 

 

Контактні 
аудиторії 

Суб’єкт підприємницької діяльності 

Внутрішні чинники: 
конкурентоспроможність продукції; 
фінансовий стан; 
ефективність виробництва; 
ефективність збуту; 
стратегічний потенціал; 
екологічність виробництва; 
соціальна ефективність тощо 
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Під час проведення аналізу зовнішнього середовища необхідно оцінити 
вплив наступних чинників: 

1) економічного (загального рівня економічного розвитку держави; 
рівня безробіття; умов одержання кредитів; тенденцій зміни заробітної плати; 
політики ціноутворення тощо); 

2) політико-правового (правового поля та гармонізації національного 
законодавства із світовим; політичної ситуації у державі тощо); 

3) інноваційного (рівня розвитку науки; виробництва наукоємної 
продукції; модернізації технологій тощо); 

4) демографічного (демографічної структури суспільства, тенденцій 
зміни чисельності населення, його мобільності тощо); 

5)  культурного (духовного розвитку населення, рівня 

культури споживання, історичних традицій, звичок, способу життя, рівня 
освіти, сімейного стану тощо); 

6) екологічного (раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів, запобігання забруднення довкілля тощо). 

Під час вивчення складових необхідно мати на увазі два моменти: 
1) усі компоненти макросередовища взаємно впливають один на одного; 
2) ступінь впливу окремих складових макросередовища на різні суб’єкти 

підприємницької діяльності є різним і залежить від його розміру, галузевої 
приналежності, територіального розміщення тощо. 

Аналіз зовнішнього середовища і кількісна оцінка його впливу на суб’єкт 
підприємницької діяльності здійснюється за такою схемою: 

1) на підставі якісних оцінок зовнішнього середовища виявляються 
пріоритетні (найбільш значущі) для суб’єкта підприємницької діяльності 
компоненти та чинники, що діють у середовищі; 

2) провадиться виваження кожного із активного діючих компонентів 
(чинників) середовища, тобто вимірюється їх значущість для суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

3) обчислюється кількісна характеристика впливу кожного чинника на 
суб’єкт підприємницької діяльності; 

4) на підставі одержаної інформації здійснюється комплексна оцінка 
сильних і слабких сторін суб’єкта підприємницької діяльності, виявляються 
його потенційні можливості, внутрішні недоліки і зовнішні проблеми. 

Аналіз зовнішнього середовища свідчить, що економічний механізм 
виникнення кризового стану суб’єкта підприємницької діяльності 
досліджується через постійне спостереження. Складність спостереження за 
економічними явищами, послідовність яких призводить до кризового стану 
суб’єкта підприємницької діяльності, полягає у розмаїтті та динамічності 
елементів зовнішнього та внутрішнього середовища, що піддаються 
спостереженню у кожний певний момент часу. 

Практика країн світу свідчить, спостереження має бути організованим не 
менш, як за п’ятдесятьма параметрами зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що характеризують умови функціонування суб’єкта 
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підприємницької діяльності. Уся ж сукупність сигналів про утворення вихідних 
економічних явищ механізму виникнення кризового стану суб’єкта 
підприємницької діяльності перевищує 200 найменувань. 

Отже, існують певні труднощі виявлення таких сигналів у реальному 
житті. Але складність проблеми не може слугувати підставою для відмови від 
спроб її вирішення. 

Після визначення найвпливовіших чинників зовнішнього середовища 
суб’єкта підприємницької діяльності необхідно отримати про них усю можливу 
інформацію, для чого використовуються спеціальні методи.  

Так, до методів оцінки і прогнозування зовнішнього середовища 
належать: сканування, моніторинг і прогнозування, а також інші.  

Для результативного вивчення компонентів створюється спеціальна 
система відстеження зовнішнього середовища. 

Така система має здійснювати як проведення спеціальних спостережень, 
пов'язаних з певними особливими подіями, так і регулярних спостережень за 
станом визначальних для суб’єкта підприємницької діяльності зовнішніх 
чинників. Найбільш поширеними способами спостережень є: 

- аналіз матеріалів, опублікованих у періодичних виданнях, книгах, інших 
інформаційних джерелах; 

- участь у професійних конференціях; 
- аналіз досвіду підприємницької діяльності; 
- вивчення думок співробітників підприємства та їх обговорення тощо. 
Система такого аналізу макросередовища ефективна у разі, якщо вона 

підтримується власником, керівництвом і забезпечує їх необхідною 
інформацією, щільно пов'язана з системою планування та поєднується з 
зусиллями фахівців зі стратегічних питань. 

Сканування (від англ. scan – поле зору) з фізичної точки зору являє собою 
безперервне упорядковане поелементне поглядання простору або об’єкту за 
допомогою променя або жмутику променів. Призначення сканування – збір, 
оцінка і прогноз значущості для економічної системи важливих змін у 
зовнішньому середовищі. 

Основні напрямки сканування: 
 економічне – дослідження змін макроекономічних показників; 

показників галузі і конкуренції у ній; стану фінансових ринків; 
 інноваційне – дослідження тенденцій розвитку технологій; елементів 

техніко-технологічного забезпечення виробництва тощо; 
 політичне – оцінка політичної ситуації на рівні країни, регіону. 
Інструментарій, що використовується для сканування: 
 експертні методи; 
 сценарії; 
 конкурентні порівняння; 
 імітація, економіко-математичне моделювання; 
 морфологічний (тобто формування параметру під впливом певних сил) 
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аналізу; 
 функціонально-вартісний аналіз тощо. 
Сканування здійснюється на підставі попередньо опрацьованих 

методичних матеріалів, які мають містити такі основні розділи: 
1. Перелік загальних та специфічних для кожного суб’єкта 

підприємницької діяльності параметрів, які підлягають спостереженню. 
2. Принципи кількісної та якісної оцінки зовнішніх сигналів про стан 

та динаміку зовнішнього середовища. 
3. Принципи кількісної та якісної оцінки внутрішніх сигналів про стан 

та динаміку стратегічного потенціалу та конкурентного статусу суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

4. Періодичність спостереження визначених параметрів стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

5. Методи аналізу можливих наслідків від дії визначених параметрів 
зовнішнього середовища. 

6. Методи визначенні «контрольних точок» серед сукупності 
параметрів зовнішнього середовища. 

7. Методи аналізу внутрішнього середовища підприємницької 
діяльності. 

8. Принципи опрацювання антикризових рішень. 
Моніторинг зовнішнього середовища – це постійне відстеження 

інформації про стан зовнішнього середовища. На підприємствах, де широко 
впроваджується стратегічне управління, створюється спеціальна служба 
(система) відстеження зовнішнього середовища. Працівники такої служби 
проводять не лише регулярні спостереження за критичними чинниками 
зовнішнього середовища, але й спеціальні спостереження. Далі розкриваються 
причини зміни стану досліджуваних чинників, прогнозується їх розвиток. Це 
дозволяє визначити можливості і загрози, що можуть сприяти або 
перешкоджати підприємницькій діяльності. 

Ефективність моніторингу залежить від: 
 підтримки власником та вищим керівництвом; 
 зв’язки його з процесами планування і прогнозування; 
 взаємодії фахівців служби аналізу зовнішнього середовища та 

служби стратегічного планування. 
Для проведення моніторингу у світовій практиці найчастіше 

використовують наступні методи. 
РЕST-аналіз – абревіатура англійських слів: 
Р – Policy (політика), E – Economy (економіка), S – Society (суспільство, 

соціум), T – Technology (технологія). Дає змогу проаналізувати зазначені4 
групи чинників зовнішнього середовища. 

SWOT-аналіз: S – Strength (сильні сторони); W – Weakness (слабкі 
сторони); O – Opportunities (можливості); T – Treats (загрози). 

Потенціальні внутрішні переваги:  
 унікальність конкурентних переваг; 
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 найважливіші компетенції відносно певної діяльності; 
 сильні позиції у специфічних ринкових сегментах; 
 наступальний характер діяльності; 
 зростання чисельності споживачів; 
 більша обізнаність щодо стану ринку; 
 концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку. 
Потенціальні внутрішні недоліки: 
 відсутність реальних конкурентних переваг; 
 постійний натиск з боку основних конкурентів; 
 втрата конкурентних позицій; 
 нижчі за інших темпи зростання; 
 брак навичок конкурентної боротьби; 
 брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість; 
 втрата репутації у споживачів; 
 вузька спеціалізація; 
 необґрунтована диверсифікація; 
 недосконалість обраної стратегії; 
 відсутність власних досліджень щодо тенденцій ринку. 
Потенціальні зовнішні можливості: 
 розвиток національної економіки; 
 спеціально-політична стабільність; 
 досконалість законодавства; 
 входження у нові ринки або їх сегменти; 
 швидке зростання ринку. 
Потенціальні зовнішні загрози: 
 стрімкі темпи інфляції; 
 поява нових конкурентів; 
 уповільнений темп зростання ринку; 
 недосконалість державної економічної політики; 
 напруженість у відносинах з партнерами по ринку; 
 різкі зміни у потребах споживачів; 
 негативна екологічна ситуація; 
 соціально-політична нестабільність. 
Метод «5х5» – це п’ять питань про п’ять чинників зовнішнього 

середовища, а саме: 
1) якщо Ви маєте інформацію про чинники зовнішнього середовища, 

назвіть хоча б 5 із них; 
2) які 5 чинників зовнішнього середовища становлять для Вас 

найбільшу важливість? 

3) які 5 чинників із планів Ваших конкурентів Вас відомі? 

4) якщо Ви уже визначили напрямок стратегії, які 5 чинників могли б 
стати найбільш важливими для досягнення Ваших цілей; 
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5) назвіть 5 зовнішніх просторів, що включають можливість змін, що 
могли б стати сприятливими для Вас? 

Метод «Перелік з 4-х питань» – включає основні критерії оцінки впливу 
кожного значущого чинника зовнішнього середовища на майбутнє економічної 
системи: 

1) як (позитивно або негативно) даний чинник може вплинути на стан 
економічної системи; 

2) яка ймовірність посилання цього чинника, чи можна буде його 
простежити? 

3) наскільки велика буде вплив чинника на економічну систему; 
4) коли вплив цього чинника на економічну систему може послабшати 

(найближчим часом; у середньотерміновому періоді; через тривалий час).  
Прогнозування зовнішнього середовища – це формування уявлення про 

майбутній стан чинників зовнішнього середовища. Є невід’ємним компонентом 
стратегічного планування. 

Прогнозування розвитку суб’єкта підприємницької діяльності – це 
наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану у 
майбутньому, а також альтернативних способів і термінів досягнення 
очікуваного стану. 

Процес прогнозування базується на певних принципах, головними з яких 
є: 

- цілеспрямованість – змістовий опис поставлених дослідницьких 
завдань; 

- системність – побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, 
що характеризуються ієрархією та послідовністю; 

- наукова обґрунтованість – всебічне врахування вимог об'єктивних 
законів розвитку суспільства, використання світового досвіду; 

- інформаційна єдність – використання інформації на єдиному рівні 
узагальнення й цілісності ознак; 

- адекватність об'єктивним закономірностям розвитку – виявлення та 
оцінка стійких взаємозв'язків і тенденцій розвитку об'єкта; 

- послідовне усунення невизначеності – ітеративна процедура просування 
від виявлення умов, що склалися, до визначення можливих напрямків розвитку; 

- альтернативність – формування шляхів розвитку об'єкта за декількома 
варіантами. 

Методи прогнозування поділяються на: 
- фактографічні (екстраполяції, кореляційних і регресійних моделей 

тощо); 
- евристичні (експертних оцінок, «мозкової атаки», морфологічного 

аналізу, побудови «дерева цілей», моделювання тощо).  
Важливим для будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності при 

дослідженні зовнішнього середовища є аналіз розвитку конкурентної боротьби. 
Рушійні сили конкуренції досліджені М. Портером. На підставі результатів 
його дослідження для того, щоб вивчити загальну ситуацію у галузі та рівень 
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конкуренції, спочатку необхідно проаналізувати відповідні індикатори. 
Основними економічними індикаторами, за якими оцінюють галузь, є 

наступні: 
- темпи зміни ринку; 
- масштаб конкуренції; 
- географічні характеристики ринку; 
- кількість конкурентів і їх обсяги діяльності; 
- ступінь завантаження виробничих потужностей; 
- інвестиційна привабливість галузі тощо. 
Конкуренція – це, перш за усе, боротьба між учасниками ринку за 

споживача. Конкуренція – це економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і 
боротьби між підприємствами, що функціонують на ринку, з метою 
задоволення різних потреб споживачів, забезпечення ефективного збуту власної 
продукції, одержання за рахунок цього максимального прибутку. 

При аналізі конкурентного середовища досліджують напруженість 
конкурентної боротьби, загрози виходу на ринок нових учасників, існуючі 
бар'єри для входу на ринок, вплив постачальників тощо. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Структурні компоненти зовнішнього середовища. 
2. Характеристика чинників мікро- та макросередовища. 
3. Відстеження впливу чинників середовища на суб’єкт підприємницької 

діяльності. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Які складові структури середовища Ви знаєте? Дайте їм загальну 
характеристику. 

2. У чому полягає логіка вивчення середовища суб’єкта підприємницької 
діяльності? 

3. Які форми і методи пошуку інформації про його стан Вам відомі? 

4. Розкрийте методику побудови SWOT – матриці. 
5. Поясніть на власному прикладі порядок проведення PEST-аналізу.  
 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Демографічні чинники характеризують: 
а) перебіг науково-технічного прогресу; 
б) загальний стан економіки; 
в) зміни у структурі народонаселення. 
 

2. Сканування стосовно до проблем стратегії суб’єкта підприємницької 
діяльності – це: 
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а) безперервне упорядковане простежування за параметрами зовнішнього 
та внутрішнього середовища; 

б) кількісна та якісна оцінка внутрішніх сигналів про стан та динаміку 
стратегічного потенціалу; 

в) визначення «контрольних точок» у ланцюжках економічних явищ. 
 

3. Моніторинг стосовно до проблем стратегії суб’єкта підприємницької 
діяльності – це: 

а) розпізнавання і правильне прочитання ринкових сигналів; 
б) швидкість змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
в) порівняння відомих аспектів поведінки конкурентів з раптовими її 

змінами. 
 

4. Чинники мікросередовища: 
а) прямо впливають на підприємницьку діяльність; 
б) опосередковано впливають на підприємницьку діяльність; 
в) не мають ніякого впливу на підприємницьку діяльність. 
 

5. Чинники макросередовища: 
а) не мають ніякого впливу на підприємницьку діяльність; 
б) прямо впливають на підприємницьку діяльність; 
в) опосередковано впливають на підприємницьку діяльність. 
 

6. SWOT-аналіз – це: 
а) аналіз можливостей, ресурсів та ризику; 
б) аналіз впливу зовнішніх сигналів на ефективність діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
в) аналіз виробничої та організаційної структури суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
 

7. Одним з важливих чинників, що визначає складність зовнішнього 
середовища суб’єкта підприємницької діяльності, є: 

а) варіативність сил довкілля, швидкість їхньої дії на суб’єкт 
підприємницької діяльності; 

б) кількість промислових суб’єктів підприємницької діяльності у регіоні; 
в) соціальна інфраструктура регіонального ринку. 
 

8. Варіативність сил зовнішнього середовища та швидкість їхньої дії на 
суб’єкта підприємницької діяльності є: 

а) наслідком існування значної кількості промислових підприємств у 
регіоні; 

б) показником розвитку соціальної інфраструктури регіонального ринку; 
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в) одним з важливих чинників, що визначає складність зовнішнього 
середовища суб’єкта підприємницької діяльності. 

 

9. Економічний механізм виникнення кризового стану суб’єкта 
підприємницької діяльності досліджується через: 

а) анкетування певного сегменту ринку; 
б) екстраполяцію тенденцій розвитку підприємства за 5 останніх років; 
в) постійне спостереження зовнішнього середовища. 
 

10. Постійне спостереження зовнішнього середовища дозволяє 
проаналізувати: 

а) економічний механізм виникнення кризового стану суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

б) еволюцію застосовуваних технологій; 
в) зростання продуктивності праці допоміжних робітників. 
 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Суб’єкт підприємницької діяльності опинився у кризовому 
стані, вихідним явищем якого є скорочення пропозиції сировинних ресурсів та 
матеріалів. Оборотність капіталу та рентабельність основної діяльності за 
останні три роки наведена у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Вихідні дані 

Показники (коефіцієнти) ділової активності Роки: 
І ІІ ІІІ 

Оборотність капіталу 1,6 2,8 3,2 

Рентабельність основної діяльності 2,1 3,8 4,3 

 

Обсяг виручки від реалізації продукції за цей період залишився 
постійним. 

Необхідно визначити: 
1. Ланцюжок економічних явищ, що призвели до кризового станута 

побудувати його. 
2. Контрольні точки (слабкі сигнали) зовнішнього середовища, за 

якими слід встановити спостереження з метою не допустити кризових явищ у 
майбутньому. 

Дайте рекомендації щодо кількісної оцінки економічних явищ у 
зазначених контрольних точках. 

Запропонуйте заходи щодо подовження періоду безкризового стану. 
 

Завдання 2. Суб’єкт підприємницької діяльності здійснює реалізацію 
кондитерських виробів у невеликому курортному місті. У зв’язку із 
об’єктивними чинниками структура сегментів на ринку змінилася: з 
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закінченням сезону відпочинку у місті залишилося лише постійне населення. У 
таблиці 5 наводяться дані про умовні обсяги реалізації кондитерських виробів 
різними сегментами ринку. 

 

Таблиця 5 – Вихідні дані 
Сегмент ринку Обсяги реалізації, тис. тонн 

Постійне населення 5 

Діти на відпочинку у літніх таборах 36 

Молодь на відпочинку у пансіонатах 28 

 

Необхідно визначити: 
1. Чим визначається вплив зміни структури сегментів ринку на 

діяльність суб’єкта підприємницької діяльності. 
2. Зміни обсягів реалізації кондитерських виробів у зв’язку зі зміною 

структури сегментів ринку. 
Які заходи можна запропонувати з метою запобігання негативного впливу 

зазначеного чинника (зміни структури сегментів ринку). 
 

Завдання 3. У ході сканування та моніторингу чинників зовнішнього 
середовища суб’єкт підприємницької діяльності прийняв рішення частково 
декомпонувати свою стратегію, а саме: змінити географічний ринок збуту 
продукції та змінити зовнішнє оформлення продукції. Окремі показники 
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності до і після декомпонування своєї 
стратегії наводяться у таблиці 6. 

Необхідно визначити: 
1. Зміни показників до і після проведення декомпонування стратегії 

підприємства. 
2. Причини погіршення окремих показників після проведення 

декомпонування стратегії. 
Запропонуйте заходи щодо удосконалення проведення декомпонування 

стратегії підприємства. 
 

Таблиця 6 – Вихідні дані 

Показники 
До 

декомпонування 

Після 
декомпонування 

Обсяг збуту, тонн 840 692 

Прибуток, тис. грн. 1218 941 

Потенційна кількість споживачів на 
ринку, тис. ос. 170525 216010 

Витрати, тис. грн. 635 727 

Рівень якості продукції, % 89,0 96,2 

 

 



 

34 

Тема 4. Аналіз стратегічного потенціалу підприємницької діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Сутність стратегічного потенціалу. 
Методи аналізу стратегічного потенціалу. Підходи до визначення потенціалу 
підприємницької діяльності. Вміст структури аналізу стратегічного потенціалу 
підприємницької діяльності. Аспекти внутрішнього аналізу. Оцінка 
стратегічного потенціалу (мобілізаційних можливостей) підприємницької 
діяльності.  

 

Мета теми: опанувати методи аналізу стратегічного потенціалу. 

 

Основні питання теми: 
4.1 Сутність стратегічного потенціалу. 

4.2 Методи визначення величини і аналізу стратегічного потенціалу. 

 

Основні положення теми  

 

Студенти починають знайомство з темою з того, що стратегічний 
потенціал оцінюється за допомогою стратегічного аналізу. З цією метою 
використовується Гарвардська модель стратегічного аналізу: 

1) діагностика суб’єкта підприємницької діяльності: 
- переваги; 
- недоліки; 
- компетенція; 
- конкуренти; 
2) аналіз зовнішнього середовища з метою ідентифікації можливостей 

та загроз; 
3) пошук та оцінка можливих дій: 
- слабкі сторони; 
- результати; 
- сумісність; 
4) інтеграція організаційної культури та соціальної відповідальності 

суб’єкта підприємницької діяльності; 
5) інтеграція цілей власника, менеджерів та загальних цілей суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
6) формування стратегії: 
- вибір видів діяльності; 
- шляхи і засоби досягнення цілей; 
- досягнути результати. 
У ході аналізу внутрішнє середовище суб’єкта підприємницької 

діяльності розглядається як сукупність внутрішніх чинників, що визначають ті 
чи інші кроки у його діяльності. Таке середовище передбачає аналіз наступних 
елементів: виробництво, фінанси, маркетинг, управління персоналом, 
технологічне забезпечення тощо. Далі студенти мають ознайомитися з 
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основними ознаками внутрішнього середовища. 
Так, при аналізі виробництва визначають: 
розміри і потужності виробництва; 
тип і термін використання обладнання; 
джерела ресурсного забезпечення; 
продуктивність господарської системи; 
організація техніко-технологічного забезпечення господарства; 
внутрішньовиробничий сервіс; 
здійснення досліджень і впровадження результатів; 
рентабельність продукції тощо. 
При аналізі процесів збуту і просування продукції варто проаналізувати 

наступне: 
номенклатуру та асортимент продукції; 
місткість ринку і частку підприємства на ньому; 
рівень запровадження системи маркетингу; 
ефективність рекламних заходів; 
організацію продажу і сервісного обслуговування; 
рентабельність продажів тощо. 
При оцінці фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності, який 

зумовлений процесами, що пов'язані з забезпеченням ефективного 
використання і руху грошових засобів варто проаналізувати: 

стан активів суб’єкта підприємницької діяльності; 
рівень дохідності господарської діяльності; 
показники ліквідності балансу; 
рівень платоспроможності і забезпечення беззбитковості; 
джерела грошових надходжень та напрями їх використання; 
ефективність інвестиційної політики. 
При оцінці конкурентоспроможності продукції визначають конкурентний 

потенціал суб’єкта підприємницької діяльності, для чого розраховують: 
показники споживчих властивостей продукції; 
рівень якості окремих видів продукції; 
обґрунтованість собівартості та ціни реалізації; 
ефективність технології виробництва; 
ефективність системи накопичення та використання інформаційних 

ресурсів тощо. 
Екологічність виробництва характеризують показниками щодо його 

відповідності нормативним вимогам збереження довкілля, а саме: 
раціональне використання водних ресурсів; 
охорона повітряного басейну; 
ресурсоощадне використання земельного фонду тощо. 
Соціальна ефективність виробництва визначається: 
взаємодією менеджерів і виконавців; 
рівнем плинності кадрів; 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу; 



 

36 

ефективністю процедур просування та переміщення кадрів; 
обґрунтованістю методики оцінки результатів праці та механізму 

мотивації; 
формуванням корпоративної культури тощо. 
Аналіз внутрішнього середовища спрямований на визначення сильних і 

слабких сторін суб’єкта підприємницької діяльності, що дозволяє йому 
сконцентрувати внутрішні можливості та наявний ресурсний потенціал для 
досягнення стратегічних перспектив.  

При аналізі внутрішнього середовища підприємства використовується 
низка методів, де найпоширенішим є метод SWOT-аналізу. 

Сутність SWOT-аналізу полягає у виявленні сильних і слабких сторін, а 
також загроз і можливостей, що дозволяє побудувати ланцюги зв'язків між 
ними, які у подальшому використовують для формулювання стратегії суб’єкта 
підприємницької діяльності.  

До сильних сторін суб’єкта підприємницької діяльності відносять: 
- наявність власних фінансових ресурсів; 
- відповідність кваліфікації персоналу застосовуваним технологіям;  
- наявність значної ніші на ринку; 
- спроможність отримати ефект від масштабу;  
- уміння уникати тиску з боку конкурентів;  
- наявність унікальної технології;  
- забезпечення зниження собівартості;  
- ефективність рекламних заходів;  
- темпи оновлення асортименту товарів;  
- ефективність системи менеджменту тощо.  
До слабких сторін суб’єкта підприємницької діяльності зазвичай 

відносять: 
- відсутність навичок та досвіду формування ефективної стратегії 

розвитку;  
- наявність та використання застарілого устаткування;  
- неспроможність підприємства до забезпечення прибутковості;  
- недосконалість системи менеджменту;  
- наявність конфліктів у колективі;  
- повільне оновлення асортименту продукції;  
- неефективність каналів збуту; 
- незадовільна організація маркетингової діяльності;  
- поява тенденції до збільшення собівартості тощо. 

До можливостей суб’єкта підприємницької діяльності відносять: 
- здатність розширювати сегменти ринку;  
- спроможність до швидкого оновлення асортименту продукції;  
- вертикальна інтеграція між суб’єктами підприємницької діяльності;  
- можливість подолання бар'єрів входу на ринок;  
- формування ринкових переваг порівняно з конкурентами; 
- можливість адаптації до швидкозмінюваних умов ринку; 
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- впровадження нових технологій тощо. 
До зовнішніх загроз суб’єкта підприємницької діяльності відносять: 
- вихід на ринок конкурентів з нижчими витратами;  
- негативні тенденції на ринку;  
- несприятлива зміна курсів іноземних валют;  
- зміна торгівельної політики урядів інших країн;  
- зміни законодавчих вимог до суб’єктів господарювання;  
- висока залежність від попиту та етапів життєвого циклу товару;  
- зростання вимог споживачів; 
- порушення договірних вимог з боку постачальників тощо.  
Після виявлення слабких і сильних сторін (табл. 7), а також загроз і 

можливостей встановлюються зв'язки між ними.  
 

Таблиця 7 – Загрози та можливості, сильні та слабкі сторони 
підприємницької діяльності 

Можливості Сильні сторони 

1. Курс політики уряду на 
підтримання розвитку ринкових 

відносин. 
2. Невисокий рівень конкуренції. 

1. Можливість повного використання 
потужностей. 

2. Можливість випускати продукцію на 
рівні світових стандартів. 

3. Цінові переваги. 
Загрози Слабкі сторони 

1. Високі податки. 
2. Нестабільність в економіці. 

1. Суб’єкт підприємницької діяльності 
не має достатніх інвестиційних 

можливостей. 
2. Висока енергомісткість виробництва. 

3. Низький рівень маркетингових 
досліджень. 

4. Плинність кадрів. 
 

На рисунку 2 представлена SWOT-матриця. 
 

 

 

Можливості 
1. 

2. 

Загрози  
1. 

2. 

Сильні сторони  
1. 

2. 

поле сильних сторін і 
можливостей (СІМ) 

поле сильних сторін і загроз 
(СІЗ) 

Слабкі сторони  
1. 

2. 

поле слабких сторін і 
можливостей (СЛМ) 

поле слабких сторін і загроз 
(СЛЗ) 

 

Рис. 2. SWOT-матриця 
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Зліва виділяють два блоки (сильні і слабкі сторони), в які відповідно 
вписуються усі виявленні на першому етапі аналізу сторони суб’єкта 
підприємницької діяльності. У верхній частині виділяються два блоки 
(можливості і загрози), в які виписуються усі виявлені можливості і загрози. На 
перетині блоків утворюються чотири поля: СІМ, СІЗ, СЛМ, СЛЗ. 

На кожному з полів дослідник має розглянути усі можливі парні 
комбінації і виокремити ті, які мають бути враховані при опрацюванні стратегії 
підприємства, а саме: 

1) у відношенні тих пар, які були вибрані з поля СІМ, необхідно 
опрацьовувати стратегію, яка враховує сильні сторони підприємства для того, 
щоб отримати віддачу від можливостей, які з'явилися у зовнішньому 
середовищі; 

2) для пар, що знаходяться на полі СІЗ, стратегія має передбачити 
використання сил підприємства для усунення загроз; 

3) для тих пар, що знаходяться на полі СЛМ, стратегія має бути 
побудована таким чином, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися, 
спробувати подолати слабкі сторони; 

4) для пар, які знаходяться на полі СЛЗ, обирають стратегію, яка 
дозволить позбутися слабких сторін та відвернути загрозу. 

При вивченні теми студентам необхідно врахувати, що можливості та 

загрози можуть переходити у свою протилежність. Невикористана можливість 
може стати загрозою, якщо її використає конкурент. 

Для того, щоб успішно проаналізувати оточення підприємства SWOT-

методом, важливо не лише визначати загрози та можливості, а й оцінювати їх з 
точки зору важливості та ступеня впливу на його стратегію. 

Для оцінки можливостей використовують метод позиціювання кожної 
конкретної можливості на матриці можливостей (табл. 8).  

 

Таблиця 8 – Матриця можливостей 

Ймовірність використання 
можливості 

 

Вплив: 
сильний помірний малий 

висока поле 1 
(високої 

ймовірності та 
сильного 
впливу) 

поле 2 поле 3 

середня поле 4 поле 5 поле 6 

низька поле 7 поле 8 поле 9 

 

Як видно з таблиці 8, матриця будується наступним чином: зверху по 
горизонталі відкладається ступінь впливу можливості на підприємницьку 
діяльність (сильний, помірний, малий), зліва по вертикалі відкладається 
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ймовірність того, що суб’єкт підприємницької діяльності зможе скористатися 
можливістю (висока, середня, низька). 

Можливості, що потрапили на поля 1, 2, 4, мають велике значення для 
суб’єкта підприємницької діяльності та їх потрібно обов'язково використати. 
Можливості, що потрапили на поля 6, 8, 9, практично не заслуговують на увагу. 
Використовувати можливості на інших полях можна у разі, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності має достатню кількість ресурсів. 

Подібну матрицю складають і щодо загроз (табл. 9). 

Згідно таблиці 9 матриця загроз будується наступним чином: зверху по 
горизонталі відкладаються можливі наслідки для суб’єкта підприємницької 
діяльності, до яких може призвести реалізація загрози. Зліва на вертикалі 
відкладають ймовірність того, що загроза буде реалізована. 

Загрози, що потрапили на поля 1, 2, 5, дуже небезпечні, тому їх потрібно 
швидко ліквідувати. Загрози на полях 3, 6, 9 також мають перебувати у полі 
зору менеджменту, їх необхідно усувати якнайшвидше. 

 

Таблиця 9 – Матриця загроз 

Ймовірність реалізації 
загрози 

 

 

Можливі наслідки: 

руйнування 
критичний 

стан 
важкий стан 

«легкі 
удари» 

висока 

поле 1 
(високої 

ймовірності 
та 

руйнування) 

поле 2 поле 3 поле 4 

середня поле 5 поле 6 поле 7 поле 8 

низька поле 9 поле 10 поле 11 поле 12 

 

Щодо усунення загроз на полях 10, 7, 4 потрібний уважний і 
відповідальний підхід. Загрози, що потрапили на інші полі, також не слід 
ігнорувати, а необхідно уважно відстежувати й усувати. 

Далі варто визначити принципи діагностики стану суб’єкту 
підприємницької діяльності у конкурентному середовищі, до основних з них 
належать: 

 обґрунтований вибір інструментарію діагностики; 
 використання об’єктивної, повної та достовірної інформації про 

стан чинників внутрішнього середовища; 
 виявлення причин змін внутрішніх чинників; 
 процес діагностики має бути комплексним та мати системний 

характер; 
 об’єктивність оцінки результатів. 
Студенти мають знати алгоритм діагностики стану суб’єкту 

підприємницької діяльності у конкретному середовищі: 
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І етап: моніторинг внутрішнього середовища; 
ІІ етап: збір та систематизація даних; 
ІІІ етап: аналіз внутрішнього середовища (чинники впливу на 

формування та зміни; сильні і слабкі сторони); 
IV етап: порівняльна оцінка підприємницької діяльності стосовно 

конкурентів: 
 визначення конкурентних переваг; 
 оцінка конкурентних позицій; 
 оцінка конкурентоспроможності; 
V етап: портфельний аналіз – передбачає аналіз стану підприємницької 

діяльності, за яким оцінюється господарська діяльність з метою визначення 
найбільш перспективних напрямів; 

VI етап: узагальнення результатів діагностики стану суб’єкта 
підприємницької діяльності: 

 загальна оцінка можливостей суб’єкта підприємницької діяльності; 
 оцінка впливу стану внутрішнього середовища на підприємницьку 

діяльності; 
 визначення стратегічних проблем суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
Далі варто скласти профіль середовища діяльності, який зручно 

використовувати для складання профілю окремо макро-, мікро- і внутрішнього 
середовища суб’єкт підприємницької діяльності. 

Метод полягає у наступному. У таблицю профілю середовища (табл. 10) 

вносять окремі чинники середовища, кожному з яких експертним методом 
надається оцінка: 

- важливість для галузі за шкалою: 3 – велика, 2 – помірна, 1 – слабка; 
- вплив на підприємство: 3 – сильний, 2 – помірний, 1 – слабкий, 0 – 

відсутність впливу; 
- спрямованості впливу за шкалою: + 1 – позитивний, -1 – 

негативний. 
 

Таблиця 10 – Профіль середовища 

Чинник 
середовища 

Важливість 
для галузі, А 

Вплив на 
підприємство, 

В 

Спрямованість 
впливу, С 

Ступінь 
важливості D = 

АхВхС 

1.     

2.     

3.     

 

Після цього експертні оцінки перемножують і отримують інтегральну 
оцінку ступеня важливості чинника для суб’єкта підприємницької діяльності. 
На підставі цієї оцінки менеджери можуть зробити висновки, які з чинників 
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середовища мають найважливіше значення і відповідно заслуговують на більшу 
увагу.  

До складу ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності як економічної 
системи включають такі їх групи: 

1. Технічні ресурси – обладнання, інвентар, сировина, основні та 
допоміжні матеріали, тощо. 

2. Технологічні ресурси – застосовувані та перспективні технології. 
3. Кадрові ресурси – склад усіх працівників. 
4. Просторові ресурси – виробничі приміщення, земельні ділянки 

(територія) підприємства; комунікації та можливості їх розширення. 
5. Ресурси організаційної структури – це форми організації 

виробництва та системи управління ним (системи менеджменту). 
6. Фінансові ресурси – гроші та цінні папери; це ніби посередник між 

усіма іншими групами ресурсів. 
7. Інформаційні ресурси – дедалі вони стають все дорожчими, інколи є 

дорожчими за використовувану сировину. 
Кожен із зазначених видів ресурсів являє собою сукупність можливостей 

досягнення цілей економічної системи. Це означає, що маючи у своєму 
розпорядженні певну сукупність ресурсів, економічна система здатна 
задовольняти на певному рівні змінювані потреби споживачів та за рахунок 
цього отримувати власні економічні вигоди.  

Виходячи із розуміння суб’єкти підприємницької діяльності як цілісної 
економічної системи, внаслідок взаємодії певної сукупності ресурсів 
досягається ефект отримання нових їх властивостей, якими жоден окремийвид 
ресурсів не володіє. 

Сукупність ресурсів, якими володіє економічна система, забезпечує її 
потенційну конкурентоспроможність у стратегічній перспективі. 

Розглядаючи стратегію як найвищу форму у системі планів суб’єкта 
підприємницької діяльності, студентам слід пам’ятати, що головною 
розбіжністю між тактичним і стратегічним плануванням, є трактування 
майбутнього.  

У тактичному плануванні вважаються, що майбутнє може бути 
визначеним шляхом екстраполяції тенденцій зростання, де кращі показники, 
фактично досягнуті у минулому, переносяться на майбутнє. 

У системі стратегічного планування виходять з того, що майбутнє може 
бути як кращим, так і гіршим за минуле. 

Закінчуючи вивчення теми, студенти усвідомлюють, що з метою 
досягнення стратегічних цілей при планування слід здійснити наступні кроки: 

1) аналіз перспектив суб’єкта підприємницької діяльності – метою тут 
є виявлення тих тенденцій, небезпек, шансів та окремих «надзвичайних 
ситуацій», які здатні змінити позитивні тенденції, що склалися; з цього приводу 
професор Стенфордського університету Р.Стюарт (60-ті роки 20 ст.) зазначив, 
що « ... визначення перспектив запобігає виходу результатів за межі 
доступності для огляду»; 
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2) аналіз позицій у конкурентній боротьбі – його завданням є 
визначення того, наслідки можна підвищити результати підприємницької 
діяльності, покращивши конкурентну стратегію; 

3) відбір альтернативної стратегії – порівняння перспектив суб’єкта 
підприємницької діяльності за різними моделями розвитку; 

4) аналіз шляхів диверсифікації – завданням є оцінка недоліків у 
наборі сучасних видів діяльності; визначення нових видів, до яких 
підприємство має перейти у стратегічній перспективі; 

5) постановка поточних завдань, що вибігають із стратегічного плану. 
 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Характеристика сильних та слабких сторін суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

2. Аналіз позицій суб’єкта підприємницької діяльності у конкурентній 
боротьбі. 

3. Рівень системи менеджменту. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте сутність категорії «стратегічний потенціал суб’єкта 
підприємницької діяльності». 

2. Характеризуйте основні складові структури стратегічного потенціалу. 
3. Опишіть методику аналізу стратегічного потенціалу. 
4. Як оцінити абсолютний стратегічний потенціал суб’єкта 

підприємницької діяльності? 

5. Які чинники впливають на формування та розвиток стратегічного 
потенціалу суб’єкта підприємницької діяльності? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Кожен з будь-яких видів ресурсів для виробничої системи являє собою: 
а) сукупність можливостей досягнення цілей; 
б) наявність кредитних ліній; 
в) комунікаційні можливості суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

2. Досягнення найбільшої продуктивності від використання всієї 
сукупності ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності забезпечує: 

а) оцінку негативних та позитивних сторін суб’єкта підприємницької 
діяльності; 

б) конкурентні переваги суб’єкта підприємницької діяльності; 
в) задоволення потреб індивідуальних споживачів. 
 

3. При аналізі виробництва визначають: 
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а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 
обладнання, джерела ресурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 

б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 
підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 

д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

 

4. При аналізі процесів збуту і просування продукції варто 
проаналізувати: 

а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 
обладнання, джерела ресурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 

б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 
підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 
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д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

 

5. При оцінці фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності, 
який зумовлений процесами, що пов'язані з забезпеченням ефективного 
використання і руху грошових засобів варто проаналізувати: 

а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 
обладнання, джерела ресурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 

б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 
підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 

д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

 

6. При оцінці конкурентоспроможності продукції визначають 
конкурентний потенціал суб’єкта підприємницької діяльності, для чого 
розраховують: 

а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 
обладнання, джереларесурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 
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б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 

підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 

д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

 

7. Екологічність виробництва характеризують показниками щодо його 
відповідності нормативним вимогам збереження довкілля, а саме: 

а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 
обладнання, джерела ресурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 

б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 
підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 

д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
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методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

8. Соціальна ефективність виробництва визначається: 
а) розміри і потужності виробництва, тип і термін використання 

обладнання, джерела ресурсного забезпечення, продуктивність господарської 
системи, організація техніко-технологічного забезпечення господарства, 
внутрішньовиробничий сервіс, здійснення досліджень і впровадження 
результатів, рентабельність продукції; 

б) номенклатуру та асортимент продукції, місткість ринку і частку 
підприємства на ньому, рівень запровадження системи маркетингу, 
ефективність рекламних заходів, організацію продажу і сервісного 
обслуговування, рентабельність продажів; 

в) стан активів суб’єкта підприємницької діяльності, рівень дохідності 
господарської діяльності, показники ліквідності балансу,рівень 
платоспроможності і забезпечення беззбитковості, джерела грошових 
надходжень та напрями їх використання, ефективність інвестиційної політики; 

г) показники споживчих властивостей продукції, рівень якості окремих 
видів продукції, обґрунтованість собівартості та ціни реалізації, ефективність 
технології виробництва, ефективність системи накопичення та використання 
інформаційних ресурсів; 

д) раціональне використання водних ресурсів, охорона повітряного 
басейну, ресурсоощадне використання земельного фонду; 

е) взаємодією менеджерів і виконавців, рівнем плинності кадрів, 
наявністю програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективністю процедур просування та переміщення кадрів, обґрунтованістю 
методики оцінки результатів праці та механізму мотивації, формуванням 
корпоративної культури. 

 

9. Аналіз внутрішнього середовища суб’єкта підприємницької діяльності 
являє собою: 

а) функціональний аналіз; 
б) аналіз конкурентних сил галузі; 
в) аналіз ефективності джерел забезпечення ресурсами. 
 

10. Внутрішнє середовище суб’єкта підприємницької діяльності об’єднує: 
а) джерела забезпечення суб’єкта підприємницької діяльності 

необхідними ресурсами та ціни на них; 
б) всі функціональні складові середовища всередині виробничої системи; 
в) канали збуту продукції. 
 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Провівши порівняльний аналіз динаміки прибутку та 
рентабельності, суб’єкт підприємницької діяльності отримав такі результати 
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(таблиця 11). 

 

Таблиця 11 – Показники динаміки прибутку та рентабельності за І – ІІІ 
рр. 

Показники 
Роки: 

І ІІ ІІІ 
Прибуток до оподаткування, тис. грн. 12447,68 6223,84 -1566,63 

Рентабельність, % 80 40 -10 

Витрати на виробництво продукції, 
тис. грн. 15559,60 15920,90 15666,30 

 

Необхідно визначити зміну показників та зробити висновок щодо 
подальшої діяльності. Яким правилом вибору стратегії за Ігорем Ансофом слід 
користуватися для вибору стратегії? 

 

Завдання 2. Зазначте серед наведених сильні та слабкі сторони суб’єкта 
підприємницької діяльності-експортера, що працює на ринку продуктів 
харчування, а саме – м’яса: наявність нових технологій переробки м’яса, 
середній вік персоналу 35 років, частка працівників до 25 років 38 %, висока 
плинність кадрів, високий рівень менеджменту, низька зарплата робітників, 
комп’ютеризована система обробки даних, висока якість м’яса, високі витрати 
на інновації, велика кількість працівників керівного складу (на 1 робітника 
припадає 1,5 керівника), низький рівень інвестиційної привабливості. 

 

Завдання 3. На виготовлення виробу суб’єкт підприємницької діяльності 
витрачає основних матеріалів на суму 7800 грн., а допоміжних 5750 грн. 
Вартість зворотних відходів 558 грн. Основна заробітна плата робітників з 

виготовлення виробу – 1500 грн., а додаткова 780 грн. За стратегічною моделлю 
розвитку плановий прибуток має скласти 40 % від собівартості виробу. 

 

Тема 5. Альтернативність у стратегічному виборі 
 

Основні терміни і поняття теми: Вибір варіанта стратегії. Образи дій при 
формулюванні стратегії. Загальна процедура формування стратегії дій для всіх 
рівнів стратегічного набору. Альтернативні стратегії підприємницької 
діяльності. Чинники вибору стратегій підприємницької діяльності. Оцінка 
стратегії підприємницької діяльності. Етапи оцінки стратегії підприємницької 
діяльності. Матриця Мак-Кінсі (стандартні стратегії СГЦ). Матриця ADL/LC. 

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно вибору 
альтернативних стратегій. 
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Основні питання теми: 
5.1 Вибір варіанта стратегії.  
5.2 Оцінка стратегії суб’єкта підприємницької діяльності. 

 

Основні положення теми  

 

Студенти мають знати, що результати діагностики стану суб’єкта 
підприємницької діяльності у конкурентному середовищі використовуються у 
процесі визначення можливих стратегій розвитку суб’єкта підприємницької 
діяльності. Для підвищення обґрунтованості визначення стратегічних 
альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької діяльності та виявлення 
можливостей впливу на зовнішнє оточення як підставу доцільно 
використовувати кількісну оцінку взаємодії суб’єкта підприємницької 
діяльності із зовнішнім середовищем. 

Питання кількісної оцінки взаємодії суб’єкта підприємницької діяльності 
і оточуючого середовища ще недостатньо науково опрацьовані, що 
обумовленоскладністю проведення емпіричних досліджень зв’язку оточуючого 
середовища і стратегії суб’єкта підприємницької діяльності та обмеженістю 
необхідної інформації. 

Методичний підхід щодо формування раціональної основи визначення 
стратегічних альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької діяльності 
базується на матричній інтерпретації сполучення взаємопов’язаних кількісних 
характеристик сильних і слабких сторін суб’єкта підприємницької діяльності та 
можливостей і загроз у зовнішньому середовищі. Сутність такого підходу 
полягає у наступному: 

1) узагальнюючи результати дослідження зовнішнього оточення та 
стану суб’єкта підприємницької діяльності у конкурентному середовищі, 
передбачається визначення: 

 кількісної оцінки впливу (сили, характеру) кожного чинника 
середовища окремо на стан суб’єкта підприємницької діяльності; 

 межі толерантності (від лат. tolerantia – терпіння) суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

2) на підставі узагальнених результатів визначається множина 
стратегічних альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької діяльності; 

3) для визначення сили та характеру впливу кожного чинника 
середовища окремо на суб’єкт підприємницької діяльності доцільно 
використовувати оцінку значущості чинників середовища для суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

4) для узагальненої кількісної оцінки впливу (сили та характеру) 
зовнішнього оточення та внутрішнього середовища на суб’єкт підприємницької 
діяльності доцільно виокремлювати чинники як сприятливого, так і 
несприятливого впливу; 

5) визначення кількісної оцінки впливу кожного середовища окремо 
на суб’єкт підприємницької діяльності слід здійснювати на підставі підсумку 
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загальних оцінок ступеня відносної важливості чинників (тобто інтегрального 
показника) відповідного середовища; 

6) зіставлення «сили» суб’єкта підприємницької діяльності та «сили» 

дестабілізуючих чинників зовнішнього оточення надає можливість визначити 
запас стійкості суб’єкта підприємницької діяльності, що є важливим у 
формуванні стратегічних заходів щодо використання можливостей у 
зовнішньому оточенні та щодо впливу суб’єкта підприємницької діяльності на 
зовнішнє середовище; 

7) на підставі оцінки запасу стійкості суб’єкта підприємницької 
діяльності, встановлення межі його толерантності робиться висновок про 
здатність суб’єкта господарювання скористатися можливостями, що надає 
зовнішнє середовище та прийняти адекватне управлінське рішення щодо 
подальшої трансформації потенціалу суб’єкта підприємницької діяльності; 

8) визначення стратегічних проблем та ступеня їх важливості для 
суб’єкта підприємницької діяльності є складовими єдиного аналітичного 

процесу у системі стратегічного планування. 
Стратегічні альтернативи суб’єкта підприємницької діяльності – це 

комплекс стратегій, які спрямовані на досягнення цілей, але надають різні 
можливості та характеризуються різними витратами і результатами. У межах 
обраної базової стратегії можливі кілька напрямів розвитку, які і називають 
стратегічними альтернативами. 

Перед тим, як обирати стратегію діяльності, варто сформувати певну 
сукупність альтернативних стратегій. 

Виокремлюють такі основні види базових корпоративних стратегій: 
- зростання; 
- стабілізації; 
- скорочення (табл. 12).  

 

Таблиця 12 – Стратегічні альтернативи 

Базова стратегія Основні стратегічні альтернативи 

1. Зростання Проникнення на нові ринки; диверсифікація; спільне 
виробництво; зовнішньоекономічна діяльність 

2. Стабілізації Зменшення витрат; фінансова активізація та оптимізація 
показників; аудит витрат 

3. Скорочення Перебудова системи управління, фінансової та 
маркетингової діяльності 

 

При формулюванні кожної стратегічної альтернативи суб’єкт 
підприємницької діяльності стикається з об'єктивними обмеженнями, а саме: 

1. Рівень наявних фінансових ресурсів. Навіть якщо обрана стратегія є 
оптимальною, власник та система менеджменту має виважено підходити до 
вибору джерела надходження необхідних фінансових коштів. Якщо власних 
коштів мало, суб’єкт підприємницької діяльності невиправдано ризикує, 
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позичаючи гроші під високі відсотки. 
2. Рівень прийнятного ризику. Більшість суб’єктів підприємницької 

діяльності готові ризикувати лише у межах власних можливостей, що істотно 
звужує діапазон вибору стратегій.  

3. Потенційні навички та можливості суб’єкта підприємницької 
діяльності. Досить часто обрані стратегії потребують наявності широкого 
спектру навичок і можливостей, які не завжди має суб’єкт підприємницької 
діяльності.  

4. Відносини у межах господарських зв'язків суб’єкта підприємницької 
діяльності. Часто партнери по ринку позбавлені ефективних комунікаційних 
зв’язків із суб’єктом підприємницької діяльності, що заважає успішній 
реалізації обраної стратегії. 

5. Протидія конкурентів. Часто навіть всебічно обґрунтовані стратегії 
важко реалізувати через непередбачуваність дій конкурентів.  

Ранжування стратегічних проблем суб’єкта підприємницької діяльності 
необхідне для визначення можливих стратегічних заходів, тобто змісту 
альтернативних стратегій розвитку суб’єкта підприємницької діяльності. При 
цьому виокремлюють такі групи: 

1) стратегічні проблеми, обумовлені тим середовищем, що чинить 
найбільш несприятливий вплив на підприємницьку діяльність; 

2) стратегічні проблеми, обумовлені впливом середовища, що чинить 
помірний несприятливий вплив на суб’єкт підприємницької діяльності; 

3) стратегічні проблеми, що мають лише побічний (непрямий) вплив 
на суб’єкт підприємницької діяльності. 

Після виявлення та ранжування стратегічних проблем суб’єкта 
підприємницької діяльності уточнюється його місія, здійснюється опрацювання 
або коригування системи стратегічних цілей та формування комплексу 
можливих стратегічних альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

Використання запропонованого методичного підходу до формування 
комплексу стратегічних альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької 
діяльності сприятиме підвищенню обґрунтованості вибору певних варіантів 
стратегій та можливості формування упереджувальних стратегічних заходів. 

При формуванні моделі стратегічної поведінки суб’єкта підприємницької 
діяльності на ринку та вибору її альтернативного варіанту широко 
використовується поняття «портфель». 

Найбільш розповсюдженим значенням портфеля, що вживається стосовно 
бізнесу, є цінні папери, що належать певній особі. У більш широкому 
тлумаченні цього поняття його використовують для позначення будь-якої групи 
господарських підрозділів. Таке розширене тлумачення виходить за межі 
поняття портфелю як сукупності цінних паперів (акцій тощо). 

Мета портфеля – досягти конкурентних переваг, які можна реалізувати у 
певних напрямах діяльності, що отримали назву стратегічних зон 
господарювання (СЗГ) або стратегічних бізнес-одиниць (СБО). 
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Стратегічна бізнес-одиниця – це незалежна від інших зона бізнесу, яка 
охоплює певну сферу підприємницької діяльності, основними 
характеристиками якої є: 

певне коло споживачів та конкурентів; 
певний вид товарів або послуг; 
контроль з боку власника чи системи менеджменту чинників, які 

визначають успіх на ринку. 
При цьому СБО може охоплювати і окремий підрозділ суб’єкта 

підприємницької діяльності, і один товар або ж цілу торгову марку. СБО не 
обов'язково виділяють в окремий підрозділ у структурі суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Для суб’єкта підприємницької діяльності, яке має диверсифіковану 
спрямованість, найчастіше СБО виділяються за товарним принципом. 

Утворюються портфелі (як сукупність господарських підрозділів, що 
належать одному власнику) по-різному. В одних випадках нова корпоративна 
місія бере свій початок з будь-якої допоміжної функції, а в інших – суб’єкт 
підприємницької діяльності може придбати (об’єднати в руках одного 
власника) нові суб’єкти підприємницької діяльності чи їх окремі підрозділи 
(наприклад, мережу постачальницько-збутових підрозділів, ремонтних, 
допоміжних виробництв тощо). 

Об’єктивні причини існування портфелів:  
1) динаміка розвитку бізнесу (сприяє органічному розширенню 

суб’єкта підприємницької діяльності); 
2) технічний прогрес – призводить до розвитку нових сфер 

господарської діяльності, пов’язаних з основною сферою технологічно; 
3) основна сфера діяльності відрізняються високою прибутковістю, 

але не має перспектив для подальшого вкладання інвестицій; 
4) бажання розподілити підприємницький ризик, тощо. 
Портфельна стратегія пов’язана з такими аспектами: 
 придбання у нових галузях; 
 зміцнення існуючих підрозділів через придбання аналогічних 

нових; 
 поступовий вихід з небажаних галузей; 
 ефективне розміщення ресурсів; 
 використання переваг ефекту синергізму. 

Формування стратегічної моделі зумовлює необхідність проведення 
портфельного аналізу.  

Варто зазначити, що корпоративну стратегію часто називають 
портфельною, оскільки вона визначає рівень і характер інвестицій суб’єкта 
підприємницької діяльності, встановлює розміри капіталовкладень, тобто 
формує певний склад і структуру портфеля суб’єктів господарювання. 

Портфельний аналіз (портфоліо-аналіз або аналіз господарського 
портфеля) дозволяє визначити перспективи та ризики СБО і стратегії розвитку 
для кожної з них. 
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У портфельному аналізі зазвичай використовуються матричні методи. 
Далі студенти мають знати критерії оцінки обраної стратегії: 
1) відповідність обраної стратегії стану та вимогам оточення – 

перевіряється, наскільки стратегія ув’язана з вимогами з боку основних 
суб’єктів оточення, якою мірою враховані чинники динаміки ринку, чибудуть 
отримані нові конкурентні переваги тощо; 

2) відповідність обраної стратегії потенціалу та можливостям суб’єкта 
підприємницької діяльності – оцінюється, наскільки обрана стратегія ув’язана з 
внутрішніми можливостями суб’єкта підприємницької діяльності; 

3) прийнятність ризику, закладеного у стратегічному модель. Таку 
оцінку виправданості ризику здійснюють за наступними напрямами: 

 чи покладені в основу вибору стратегії реалістичні параметри; 
 до яких негативних наслідків для суб’єкта підприємницької 

діяльності може призвести провал стратегії; 
 чи виправдовує можливий позитивний результат ризик втрат від 

провалу стратегії. 
Обрану стратегію оцінюють, як правило, за допомогою аналізу 

правильності та достатності врахування при виборі стратегії основних 
чинників, які визначають можливість реалізації стратегії. У кінцевому підсумку 
ця процедура підпорядкована вирішенню питання: чи сприятиме реалізація 
стратегії досягненню цілей суб’єкта підприємницької діяльності, що і є 
основним критерієм оцінки обраної стратегії. 

Якщо стратегія відповідає місії та цілям суб’єкта підприємницької 
діяльності, її оцінюють за такими підходами: 

1. Відповідність обраної стратегії стану ринку і потребам споживачів. 
Перевіряється зв'язок стратегії з основними суб'єктами середовища, урахування 
чинників, що впливають на динаміку ринку та тривалість стадій життєвого 
циклу товару. 

2. Відповідність обраної стратегії ресурсному потенціалу і 
можливостям суб’єкта підприємницької діяльності. Оцінюється зв'язок обраної 
стратегії з іншими стратегіями, відповідність ресурсним можливостям та місії і 
цілям суб’єкта підприємницької діяльності. 

3. Прийнятність ризику. При цьому ризик оцінюють за трьома 
напрямами, а саме: 

реалістичність прогнозів і сценаріїв, покладених в основу вибору 
стратегії; 

негативні наслідки, до яких може призвести реалізація обраної стратегії; 
співвідношення очікуваного позитивного результату та ризиків. 
Розглядаючи альтернативні варіанти стратегії, слід проаналізувати 

проблеми реалізації стратегічних задумів. З цією метою виокремлюють 
наступні ключові чинники: 

1) корпоративна місія – її концепція відбиває існуючу на ринку 
можливість задовольняти конкретний вид потреб, постачаючи певний вид 
продукції для певного сегменту ринку в умовах конкурентної боротьби; 



 

53 

2) конкурентні переваги – вони вказують на те, як вести конкурентну 
боротьбу; 

3) організація бізнесу – характеризується способом структуризації 
суб’єкта підприємницької діяльності на більш дрібні підрозділи (переважно у 
відповідності з диференціацією видів продукції, її номенклатурних груп, 
сегментів ринку); 

4) продукція – характеризує, як суб’єкт підприємницької діяльності 
функціонує у сфері матеріального виробництва, організує після продажний 
сервіс тощо; 

5) ринки – їх межі визначаються не лише географічно, але і певними 
властивостями продукції; 

6) ресурси – кожен з їх видів є потенційною можливістю перемоги 
суб’єкта підприємницької діяльності у конкурентній боротьбі; 

7) структурні зміни – мають бути об’єктивно спрямованими на 
суттєве покращення стану суб’єкта підприємницької діяльності на ринку у 
майбутньому; 

8)  програми розвитку – зазвичай, вони покладаються в основу моделі 
стратегії, що обирається суб’єктом підприємницької діяльності як 
альтернативна; 

9)  рівень культури менеджменту – від рівнів управління залежить 
ефективність реалізації стратегії. 

Закінчуючи вивчення теми, студенти мають зрозуміти, що важливе 
значення для реалізації стратегії має і корпоративна культура, що складається з 
наступних елементів: 

1) ставлення до ризику; 
2) орієнтація на незалежність; 
3) рівень розв’язання проблем якості; 
4) взаємовідносини у трудовому колективі; 
5) становлення працівників до своїх службових обов’язків; 
6) сприйняття успіхів та поразок тощо. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Механізм комплексного стратегічного планування. 
2. Можливості стратегічного розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
3. Критерії альтернативного відбору стратегії. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Назвіть образи дій при формулюванні стратегії, які визначаються 
особистістю й системою цінностей вищого керівництва. 

2. Перелічіть фактори, які впливають на вибір стратегії. Характеризуйте 
їх вплив. 
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3. Які стратегії використовують великі фірми? 

4. Які стратегії рекомендовані середнім фірмам? 

5. Назвіть альтернативні варіанти стратегій малих фірм. 
6. Які критерії використовують для оцінки стратегії? 

7. Назвіть етапи аналізу стратегічних альтернатив. 
8. Охарактеризуйте методику аналізу портфеля замовлень. 
9. Яке призначення має матриця Мак-Кінсі? 

10. Опишіть схему оцінювання стратегії за допомогою матриці ADL/LC. 
 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Група господарських (підприємницьких) підрозділів, що належать 
одному власнику, має назву: 

а) місія підприємства; 
б) корпоративна культура; 
в) синергетичний портфель. 
 

2. Методика портфельного аналізу передбачає: 
а) застосування матричних моделей; 

б) використання переваг синергетизму; 
в) розміщення ресурсів у формі капіталу. 
 
3. Розробка стратегії суб’єкта підприємницької діяльності – це: 
а) процес розгляду певної кількості альтернатив розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
б) процес пошуку додаткових джерел фінансування суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
в) процес пошуку нових ринків збуту виробленої продукції. 
 

4. Стратегія альтернативи суб’єкта підприємницької діяльності – це: 
а) аналітичний процес у системі стратегічного планування; 
б) комплекс стратегій, які спрямовані на досягнення цілей, але надають 

різні можливості та характеризуються різними витратами і результатами; 
в) ранжування стратегічних проблем. 
 

5. Комплекс стратегій, які спрямовані на досягнення цілей, але надають 
різні можливості та характеризуються різними витратами і результатами має 
назву: 

а) інжинирінг; 
б) контролінг; 
в) стратегічні альтернативи суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

6. Ранжування стратегічних проблем суб’єкта підприємницької діяльності 
необхідне для: 
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а) визначення можливих стратегічних стратегій розвитку суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

б) здійснення стратегічного контролінгу; 
в) проведення диверсифікації виробництва. 
 

7. Визначення стратегічних заходів, тобто змісту альтернативних 
стратегій, має назву: 

а) синергізм; 
б) детермінанти «національного ромбу»; 

в) ранжування стратегічних проблем суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

 

8. Після виявлення та ранжування стратегічних проблем суб’єкта 
підприємницької діяльності слід: 

а) провести функціональний аналіз суб’єкта підприємницької діяльності; 
б) уточнити місію, здійснити опрацювання або коригування системи 

стратегічних цілей та формування комплексу можливих стратегічних 
альтернатив розвитку суб’єкта підприємницької діяльності; 

в) здійснити моніторинг зовнішнього середовища. 
 

9. Підвищенню обґрунтованості вибору варіантів стратегій та можливості 
формування упереджу вальних стратегічних заходів сприяє: 

а) вихід суб’єкта підприємницької діяльності на світовий ринок; 
б) застосування методу ранжування, стратегічних проблем суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
в) розширення сегменту на національному ринку. 
 

10. Критерій відповідальності обраної стратегії та вимогам оточення, 
полягає у наступному: 

а) оцінюється, наскільки обрана стратегія ув’язана з внутрішніми 
можливостями суб’єкта підприємницької діяльності; 

б) перевіряється, наскільки стратегія ув’язана з вимогами з боку основних 
суб’єктів оточення, якою мірою враховані чинники динаміки ринку, чи будуть 
отримані нові конкурентні переваги тощо; 

в) з’ясовується, до яких негативних наслідків для суб’єкта 
підприємницької діяльності може призвести провал стратегії. 

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. У межах опрацювання моделі стратегічної поведінки на 
перспективу необхідно обґрунтувати доцільність розробки і впровадження 
приладів для контролю якості заготівок для свердел. Впровадження приладів 
знижує витрати при контролі на кожні 1000 свердел з 5,43 до 1,56 грн. Вартість 
приладу становить 4200 грн. Обсяг виробничої програми 5900 тис. свердел. 
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Контролю підлягає 10 % готової продукції. Економічний ефект полягає у 
зниженні витрат на контроль якості заготовок. 

 

Завдання 2. Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний 
рік визначено, що його товарні запаси складуть на 1 січня 120 млн. грн., на 1 
квітня – 150, на 1 липня – 200, на 1 жовтня – 250, на 1 січня наступного року – 

235 млн. грн. Оборот має скласти 3500 млн. грн. Необхідно визначити 
оборотність засобів, вкладених підприємством у товарні запаси у днях і числі 
оборотів. 

 

Завдання 3. При опрацюванні стратегії розглядаються два варіанти 
будівництва шахти потужністю 2,5 млн. т руди. У першому варіанті капітальні 
вкладення становлять 387 тис. грн., а собівартість 1 тонни руди – 254 грн. 
Шахта будуватиметься 3 роки. Розподіл капітальних вкладень на період 
будівництва передбачено так: 1 рік – 10 %; 2 рік – 50 %; 3 рік – 40 %. Другий 
варіант передбачає спорудження шахти за 2 роки. Капітальні вкладення 
становлять 395 тис. грн. (1 рік – 40 %; 2 рік – 60 %), а собівартість 1 т руди – 

250 грн. Обчислити приведені до останнього року будівництва витрати за 
варіантами. Норма дисконту – 10 %. Коефіцієнт порівняльної ефективності 
капітальних вкладень – 0,14. Запропонуйте економічно вигідний варіант 
стратегії щодо будівництва шахти. 

 

Завдання 4. Стратегія розподілу прибутку суб’єкта підприємницької 
діяльності представлена даними таблиці 13. 

 

Таблиця 13 – Вихідні дані 

Час існування підприємства 
Розмір чистого прибутку, 

тис. грн. 
Щойно засноване 49 

Існує більше 3 років 37 

Існує більше 6 років 26 

 

Для щойно заснованого суб’єкта підприємницької діяльності: 30 % йде на 
заробітну плату та премії; 70 % – відкриття дочірніх підприємств; для суб’єкта 
підприємницької діяльності, що існують більше 2 років: 20 % – заробітна плата 
та премії; 80 % – розвиток виробництва; для суб’єкта підприємницької 
діяльності, що існує більше 6 років – 10 % заробітна плата та премії, 90 % – 

розвиток виробництва. У якого із зазначених суб’єктів підприємницької 
діяльності стратегія розподілу прибутку найбільш ефективна? 

Зробіть розрахунки розподілу прибутку, стратегічна політика якого у 
цьому питанні найбільш ефективна. 

Запропонуйте інші стратегічні рішення щодо використання прибутку. 
 

Завдання 5. У ході сканування та моніторингу чинників зовнішнього 
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середовища суб’єкт підприємницької діяльності прийняв рішення частково 
декомпонувати свою стратегію, а саме – функціональну стратегію кадрової 
служби. Окремі показники діяльності до і після декомпонування 
функціональної стратегії кадрової служби наводяться у таблиці 14. 

 

Таблиця 14 – Вихідні дані 

Показники 
До 

декомпонування 

Після 
декомпонування 

Обсяг збуту, тонн 920 730 

Прибуток, тис. грн. 1190 990 

Потенційна кількість споживачів 
на ринку, тис. ос. 170520 193200 

Витрати, тис. грн. 723 764 

Рівень якості продукції, % 86,0 92,2 

 

Необхідно визначити: 
1. Зміни показників до і після проведення декомпонування стратегії 

підприємства. 
2. Причини погіршення окремих показників після проведення 

декомпонування стратегії. 
Запропонуйте заходи щодо удосконалення проведення декомпонування 

стратегії. 
 

Змістовий модуль 2. 
Види стратегій підприємницької діяльності, умови їх застосування 

 

Тема 6. Корпоративна стратегія 

 

Основні терміни і поняття теми: Поняття та зміст корпоративної 
стратегії. Основні компоненти, які визначають зміст корпоративної (загальної) 
стратегії. Основні складові корпоративної стратегії. Базові корпоративні 
стратегії. Типи базових стратегій корпоративної стратегії в однобізнесовому 
підприємстві. Способи здійснення стратегії зростання.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно 
корпоративної стратегії. 

 

Основні питання теми: 
6.1 Поняття і зміст корпоративної стратегії. 
6.2 Базові корпоративні стратегії. 
 

Основні положення теми  

 

Корпоративна стратегія – це загальна, базова, портфельна стратегія. Вона 
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є загальним планом управління для диверсифікованої компанії, показує 
напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності у цілому. 

При формування корпоративної стратегії приймається рішення про 
бізнес-портфель (тобто сукупність форм і видів економічної діяльності) 
суб’єкта підприємницької діяльності, вирішуються питання про злиття, 
придбання або вихід з якого-небудь бізнесу. 

Основні елементи, що формують корпоративну стратегію: 
1) вид диверсифікації (споріднена, непрофільна або обидва види); 
2) зусилля пов’язати диверсифікацію з тим, що визначає корпоративну 

індивідуальність, відрізняє суб’єкт підприємницької діяльності від інших; 
3) широта диверсифікації – може проводитися вузько – лише у деяких 

галузях, або широко – у більшості галузей; 
4) підхід до розміщення інвестицій між сферами діяльності; 
5) зусилля створити на корпоративному рівні конкурентні переваги 

через споріднену диверсифікацію; 
6) рішення про відмову від збиткового або мало привабливого бізнесу; 
7) дії з розширення господарського портфеля і створення нових 

позицій у привабливих галузях; 
8) поточні дії з посилання конкурентних позицій і прибутковості 

існуючих сфер діяльності. 
Критерії механізму створення корпоративної стратегії: 
1) з метою забезпечення потенційної прибутковості стратегія має бути 

сприйнятливою до мінливого оточення; 
2) готовність системи менеджменту до змін має відповідати 

агресивності стратегії. 
Під агресивністю стратегії розуміють рівень змін докорінного характеру, 

які суб’єкт підприємницької діяльності вносить щодо продукції, технології, 
концепції маркетингу. А під готовністю системи менеджменту дотаких змін 

розуміють ступінь різкості змін умов оточення (внутрішнього і зовнішнього 
середовища суб’єкта підприємницької діяльності), які менеджери у змозі 
осмислити, сприйняти та подолати. 

3) компоненти, з яких складається корпоративна стратегія, мають бути 
взаємоузгодженими; 

4) опір змінам, що виникає, немає перешкоджати використанню 
потенціалу корпоративної стратегії; 

5) процеси управління мають здійснюватися таким чином, щоб 
своєчасно передбачати, мінімізувати та контролювати опір змінам; 

6) вплив культури та структури влади, що складалися у суб’єкта 
підприємницької діяльності, має бути пропорційним змінам, що закладаються у 
модель корпоративної стратегії. 

При вивченні теми важливо звернути увагу на інформаційно-аналітичне 
забезпечення процесу опрацювання корпоративної стратегії. 

Провідну роль у формуванні та реалізації корпоративної стратегії 
відіграють менеджери вищої та середньої ланок управління. Водночас велику 
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роботу виконують відділи стратегічного планування. Завдання їх полягає у 
збиранні та обробці інформації, необхідної для опрацювання стратегії, 
створенні та подальшому управлінні системою її моніторингу,за результатами 
якого менеджери перевіряють і вносять корективи у відповідні стратегічні 
плани. 

Інформація – це певні дані, що містять у собі новизну і корисність. 
Інформація є однією з основних умов забезпечення міцних конкурентних 
позицій суб’єкта підприємницької діяльності. 

Стратегічну інформацію оцінюють за обсягом, достовірністю, цінністю та 
насиченістю. Вона є одним з ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності і 
класифікується за такими ознаками: 

характером управлінського реагування (потребує негайного розв'язання 
або можлива певна відстрочка рішень); 

часом появи (поточна, місячна, річна тощо); 
сферою поширення (внутрішня, зовнішня); 
функціональною належністю (фінансова, технічна, маркетингова тощо); 
роллю в управлінському процесі (первинна, вторинна, результативна). 
Комплексну інформаційну характеристику об'єкта називають базою 

даних. Бази даних формуються за допомогою цільового підбору інформації, яка 
надходить з багатьох джерел, що є, по суті, процесом перетворення сукупності 
даних у стратегічну інформацію на основі їх аналітичної обробки з орієнтацією 
на конкретну реалізацію стратегічних планів. 

До основних джерел первинної стратегічної інформації належать: 
канали розподілу продукції; 
постачальники сировини; 
споживачі продукції; 
рекламні агентства, торгові агенти, інші елементи інфраструктури ринку 

тощо. 
Вторинна стратегічна інформація містить дані, що пройшли попередню 

аналітичну обробку. До основних джерел вторинної стратегічної інформації 
належать: 

звіти про господарську діяльність; 
матеріали, розміщені у засобах масової інформації; 
довідкові видання; 
нормативно-правові акти; 
дані про реєстрацію патентів, ліцензій; 
думки споживачів тощо. 
Опрацювання корпоративної стратегії потребує формування чіткого 

уявлення про стан суб’єкта підприємницької діяльності. Існують різні схеми 
усвідомлення досягнутого рівня розвитку та перспектив. Одна з них – схема, 
запропонована А. Томпсоном та І. Стріклендом. Згідно цієї схеми існують п'ять 
зовнішніх і п'ять внутрішніх чинників, які необхідно оцінювати для того, щоб 
обґрунтувати стратегію, а саме: 

Зовнішні чинники: 
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обсяги підприємницької діяльності, ступінь диференціації продукції; 
вагомість конкурентних переваг; 
структура асортименту та ефективність каналів збуту;  
резерви розвитку суб’єкта підприємницької діяльності; 
реакція на зовнішні загрози. 
Внутрішні чинники: 
наявність місії суб’єкта підприємницької діяльності; 
критерії розподілу ресурсів і структура капіталовкладень;  
ставлення до ризиків; 
рівень розвитку науково-дослідних робіт та впровадження інновацій; 
ефективність функціональних стратегій. 
У процесі опрацювання моделі корпоративної стратегії вирішуються такі 

основні завдання: 
 підбір і аналіз основних елементів корпоративної стратегії; 
 визначення ролі кожного структурного підрозділу суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
 розподіл ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності; 
 адаптація до змінюваних умов зовнішнього середовища; 
 внутрішня координація дій підрозділів суб’єкта підприємницької 

діяльності; 
 організація управління процесом реалізації корпоративної стратегії. 
Етапи опрацювання моделі корпоративної стратегії: 
1) аналіз перспектив суб’єкта підприємницької діяльності; з’ясування 

тих тенденцій, небезпек, шансів, окремих можливостей «надзвичайних 
ситуацій», які потенційно здатні змінювати умови, що складаються; 

2) аналіз позицій у конкурентній боротьбі – визначення того, 
наскільки можна підняти результати підприємницької діяльності, покращивши 
стратегію у тих видах діяльності та сегментах ринку, якими займається суб’єкт 
підприємницької діяльності; 

3) вибір альтернативної стратегії – порівняння перспектив суб’єкта 
підприємницької діяльності у різних видах діяльності; 

4) аналіз шляхів диверсифікації – оцінка недоліків існуючого набору 
видів діяльності (товарного асортименту) та визначення нових видів, до яких 
суб’єкту підприємницької діяльності слід перейти; 

5) здійснення поточного планування у межах моделі корпоративної 
стратегії. 

Джерелами інформації для опрацювання моделі корпоративної стратегії є: 
 офіційні державні документи (закони, урядові постанови, 

нормативні та інструктивні матеріали тощо); 
 періодичні видання; 
 матеріали виставок, ярмарок, симпозіумів, конференцій тощо; 
 матеріали анкетування, опитування контактних аудиторій;  
 Internet тощо. 
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Різновидами корпоративної стратегії є: 
1) стратегія концентрованого росту – пов’язана зі зміною продукту 

(ринку). Суб’єкт підприємницької діяльності намагається поліпшити свій 
продукт, або виробляє новий, не змінюючи при цьому галузі; 

2) стратегія посилення позиції на ринку – суб’єкт підприємницької 
діяльності прагне з даним продуктом на даному ринку завоювати найкращі 
позиції; це вимагає значних маркетингових зусиль; 

3) стратегія розвитку ринку – відбувається пошук нових ринків для 
вже вироблюваного продукту; 

4) стратегія розвитку продукту – це прагнення випустити новий 
продукт, який буде реалізовуватися на вже освоєному підприємством ринку; 

5) стратегія зворотної вертикальної інтеграції – спрямована на 
зростання суб’єкта підприємницької діяльності за рахунок придбання або 
посилення контролю над постачальниками. Суб’єкт підприємницької діяльності 
може створювати дочірні структури, що здійснюють постачання, або ж 
приєднувати суб’єкти підприємницької діяльності, які вже здійснюють 
постачання. Це зменшує залежність суб’єкта підприємницької діяльності від 
коливання цін на сировину, комплектуючі тощо. 

Корпоративна (загальна) стратегія поділяється на три типи: 
стратегії зростання; 
стратегії стабілізації; 
стратегії скорочення. 
Суб’єкт підприємницької діяльності може дотримуватися одного з цих 

типів стратегії, або використовувати певні їх комбінації. Зупинимося на них 
детальніше. 

Стратегія зростання – це збільшення обсягів діяльності суб’єкта 
підприємницької діяльності, зокрема шляхом проникнення на нові ринки та їх 
захоплення. Розрізняють такі стратегії зростання: 

вертикальна інтеграція, яка, у свою чергу, поділяється на наступні види:  
а) стратегія зворотної вертикальної інтеграції – зростання обсягів 

діяльності відбувається за рахунок придбання або підсилення контролю над 

постачальниками. Перевагами такої стратегії є зменшення залежності від 
коливання цін на ресурси і зміну поведінки постачальників; 

б) стратегія випереджуючої вертикальної інтеграції – зростання обсягів 
діяльності відбувається за рахунок придбання або підсилення контролю над 
структурами, які знаходяться між ним і кінцевим споживачем, тобто системами 
розподілу і продажу. Перевага цієї стратегії полягає у можливості здійснювати 
контрольні функції на усіх етапах виробництва – від забезпечення сировиною і 
матеріалами до отримання готового виробу та його подальшої реалізації; 

горизонтальна інтеграція – передбачає пошук можливостей зростання на 
існуючому ринку за рахунок випуску нової продукції, яка вимагає 
запровадження нової технології, яка є відмінною від тієї, що використовується. 

Стратегія зростання реалізується шляхом: 
- поглинання конкуруючих суб’єктів підприємницької діяльності 
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через придбання контрольного пакету акцій; 
- злиття – об’єднання декількох суб’єктів підприємницької діяльності 

одним власником; 
- створення спільних підприємств – об’єднання суб’єктів 

підприємницької діяльності різних країн з метою реалізації спільного проекту. 
Стратегія стабілізації – зосередження зусиль суб’єкта підприємницької 

діяльності на існуючих напрямках бізнесу та їх підтримка. Як правило, таку 
стратегію використовують крупні підприємства, що домінують на ринку. 

Стратегія скорочення – використовується у разі, коли виживання суб’єкта 
підприємницької діяльності знаходиться під загрозою. 

Розрізняють такі види стратегії скорочення: 

стратегія розвороту – використовується, якщо суб’єкт підприємницької 
діяльності діє неефективно, але ще не досягло критичної точки; означає відмову 
від виробництва нерентабельних видів продукції, надлишкової робочої сили, 
неефективних каналів розподілу ресурсів; 

стратегія відокремлення – використовується у разі, коли у складі суб’єкта 
підприємницької діяльності є кілька структурних підрозділів, частина яких є 
неефективними, від них відмовляються; 

стратегія ліквідації – у разі досягнення суб’єктом підприємницької 
діяльності критичної точки – банкрутства, воно ліквідовується, його активи 
продаються. 

Дії, що застосовуються при опрацюванні корпоративної стратегії 
диверсифікованого суб’єкта підприємницької діяльності: 

1) дії щодо досягнення диверсифікації. Найважливішою проблемою 
диверсифікації є визначення сфери діяльності. При цьому визначають, у яких 
галузях буде діяти суб’єкт підприємницької діяльності, яким чином 
(створюючи нове існує суб’єкт підприємницької діяльності, чи купуючи те, яке 
вже існує) і що буде найбільшою мірою визначити позицію суб’єкта 
підприємницької діяльності у кожній з цільових галузей; 

2) поліпшення загальних показників діяльності у тих галузях, де вже є 
присутнім суб’єкт підприємницької діяльності. Поступове посилання позиції 
підприємства у обраних галузях дозволить власнику (керівництву) спрямувати 
зусилля на поліпшення діяльності в усіх його сферах. Першочергові рішення 
приймаються стосовно зміцнення конкурентних позицій на перспективу і 
прибутковості суб’єкта підприємницької діяльності, у які вкладено кошти. За 
основу розвитку суб’єкт підприємницької діяльності бере стратегію швидкого 
зростання, особливо перспективних суб’єктів підприємницької діяльності, 
забезпечення нормативного функціонування основних сфер діяльності, 
проведення заходів щодо підтримки ділової активності на низько прибуткових 
на даний період, але перспективних напрямків; 

3) знаходження шляхів одержання синергетичного ефекту серед 
споріднення господарських підрозділів і перетворення його у конкурентну 
перевагу; суб’єкти підприємницької діяльності, що розширюють свою 
діяльність у бізнесі, у якому вони зможуть використовувати свою 
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компетентність (схожі технології, аналогічний характер роботи і знайомі 
канали збуту) досягають певних переваг перед суб’єктами підприємницької 
діяльності, що переходять у абсолютно нові для них сфери діяльності. Такого 
роду диверсифікація, яка називається спорідненою, дозволяє суб’єкту 
підприємницької діяльності передавати досвід окремих підрозділів іншим, 
спільно використовувати наявні потужності, знижувати загальні витрати, 
підвищувати конкурентоспроможність товарів суб’єкта підприємницької 
діяльності. Чим сильніші зв’язки між різними підрозділами суб’єкта 
підприємницької діяльності, тим більша можливість підвищення конкурентних 
переваг за рахунок використання синергетичного ефекту; 

4) створення інвестиційних пріоритетів і перетікання ресурсів суб’єкта 
підприємницької діяльності у найбільш перспективні напрями діяльності. Різні 
сфери діяльності диверсифікованих суб’єктів підприємницької діяльності 
найчастіше відрізняються інвестиційною привабливістю.  

Обґрунтований стратегічний набір суб’єкта підприємницької діяльності 
можна сформувати за допомогою концепції «послідовних стратегій» як 
інструменту забезпечення успіху у його перебудові з метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності.  

Підходи до опрацювання корпоративної стратегії (за М. Портером): 
1) лідерство у мінімізації витрат виробництва – суб’єкт 

підприємницької діяльності домагається найнижчих витрат виробництва і 
реалізації своєї продукції. У результаті цього воно може за рахунок нижчих цін 
на аналогічну продукцію домогтися завоювання більшої частки ринку. 
Суб’єкти підприємницької діяльності, що реалізують такий тип стратегії, мають 
ефективну організацію виробництва і постачання, відповідну техніко-

технологічну базу, систему розподілу продукції; 
2) спеціалізація у виробництві продукції у цьому випадку суб’єкт 

підприємницької діяльності має здійснювати високо спеціалізоване 
виробництво, досконалий маркетинг з метою забезпечення власного лідерства. 
Такі суб’єкти підприємницької діяльності мають потужний науково-

дослідницький потенціал, досвідчених дизайнерів, розвинутий маркетинг; 
3) фіксація визначеного сегменту ринку і концентрація зусиль на 

обраному ринковому сегменті. Для цього необхідно досконало з’ясувати 
потреби обраного сегменту ринку для визначення типу продукції. У цьому 
випадку суб’єкт підприємницької діяльності може прагнути до зниження 
витрат або ж проводити політику спеціалізації у виробництві продукту. 
Можливе і сполучення цих двох підходів. Обов’язковим тут є те, що суб’єкт 
підприємницької діяльності має будувати свою діяльність перш за усе на 
глибокому аналізі потреб споживачів визначеного сегменту ринку.  

Далі студенти знайомляться з основними методами стратегічного аналізу 
на підприємстві. Стратегічний аналіз являє собою перетворення бази даних, 
отриманих у результаті аналізу середовища, на стратегічну модель розвитку 
суб’єкта підприємницької діяльності. Стратегічний аналіз слід виконувати у два 
етапи: 



 

64 

- порівняння планових орієнтирів суб’єкта підприємницької 
діяльності і реальних можливостей, які пропонує середовище; аналіз розриву 
між ними; 

- аналіз можливих варіантів майбутнього розвитку суб’єкта 
підприємницької діяльності; визначення стратегічних альтернатив. 

Аналіз розриву (прогалини) – ефективний метод стратегічного аналізу, 
який дає можливість встановити наявність розриву між цілями суб’єкта 
підприємницької діяльності та його можливостями і за наявності такого 
розриву запропонувати методи його усунення. 

Розглянемо етапи процесу аналізу розриву. 
1. Визначення певних стратегічних цілей суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
2. Визначення реальних можливостей суб’єкта підприємницької 

діяльності на момент дослідження і на перспективу; розрахунок конкретних 
показників стратегічної моделі, які відповідають місії та цілям суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

3. Опрацювання спеціальних програм і тактичних дій, необхідний для 
усунення розриву. 

Істотною перевагою цього методу є визначення кількісних параметрів 
результативності стратегії підприємницької діяльності. 

Студентам варто запам’ятати, що одним з важливих методів опрацювання 
моделі корпоративної стратегії є теорія ігор. 

Теорія ігор – це розділ математики, що вивчає формальні моделі 
прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. 

Під конфліктом розуміють явище чи процес, у якому беруть участь 
декілька сторін, що мають різні інтереси та можливості вибору доступних для 
них дій у відповідності до таких інтересів. 

Теорія ігор була детально опрацьована американськими вченими Дж. 
Нейманом та О.Моргенштерном у 1944 р. як засіб математичного підходу до 
явищ конкурентної економіки. 

В умовах конфлікту прагнення супровідника приховати свої майбутні дії 
породжує невизначеність. Навпаки, невизначеність при прийнятті рішень 
(наприклад, на підставі неточних даних) можна інтерпретувати як конфлікт 
суб’єкта, що приймає рішення, з природою. Тому теорія ігор розглядається як 
теорія прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності. 

Сторони, що беруть участь у конфлікті, називають коаліціями дій, а 
доступні для них дії – їх стратегіями; можливі вирішення конфлікту називають 
ситуаціями. Кожна ситуація розуміється як результат вибору кожною з коаліцій 
дії своєї певної стратегії. Якщо у грі є лише єдина коаліція дії, то така гра має 
назву нестратегічної, або кооперативної гри. 

Якщо ж у грі є декілька коаліцій дії, то гра називається стратегічною. 
З позицій економіки, ігри, у які грають суб’єкти підприємницької 

діяльності на ринку, можуть бути кооперативними – коли гравці (конкуренти) 
можуть обговорювати певні спільні дії на ринку, та некооперативними – коли 
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будь-які обговорення неможливі. 
Рівновага за Нешем – це такий набір стратегій, за якого кожен гравець 

повністю реалізує себе, знаючи стратегію (реакцію) решти гравців; побудована 
на розсудливості кожного з гравців. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Сутність корпоративної стратегії. 
2. Методи опрацювання корпоративної стратегії. 
3. Організаційні чинники реалізації стратегії. 

 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте зміст корпоративної стратегії. 
2. Які компоненти корпоративної стратегії були визначені І. Ансоффом? 

3. Сформулюйте основні корпоративні завдання фірми. 
4. Поясніть необхідність визначення стратегічних одиниць бізнесу. 
5. Що таке «синергізм»? Дайте пояснення цьому явищу в економіці. 
6. Які Вам відомі напрямки корпоративного розвитку? 

7. Яким суб’єктам підприємницької діяльності рекомендована стратегія 
зростання? 

8. Назвіть способи реалізації стратегії виживання. 
9. За яких умов для суб’єктів підприємницької діяльності найбільш 

прийнятною буде стратегія стабілізації? 
 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Теорія ігор розглядається також як теорія: 
а) теорією невизначеності; 
б) теорією прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності; 
в) теорією конфліктів. 
 

2. Коаліції дії у теорії ігор – це: 
а) сторони, що приймають участь у конфлікті; 
б) невизначеність при прийнятті рішень; 
в) прагнення супротивника приховати свої майбутні дії. 
 

3. У теорії ігор прагнення супротивника приховати свої майбутні дії 
породжує: 

а) більшу доступність даних; 
б) можливість статистичної обробки даних; 
в) невизначеність. 
 

4. Ситуація у теорії ігор – це: 
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а) можливі вирішення конфлікту; 
б) процес прийняття експертних рішень; 
в) прагнення супротивника приховати свої майбутні дії; 
 

5. З точки зору теорії ігор гра є кооперативною, коли: 
а) обговорення будь-яких своїх майбутніх дій учасниками гри є 

можливим; 
б) обговорення будь-яких своїх майбутніх дій учасниками гри є 

неможливим; 
в) конкуренти мають «слабкі місця». 

 

6. З точки зору теорії ігор гра є некооперативною, коли: 
а) обговорення будь-яких своїх майбутніх дій учасниками гри є 

можливим; 
б) обговорення будь-яких своїх майбутніх дій учасниками гри є 

неможливим; 
в) конкуренти мають «слабкі місця». 

 

7. Корпоративна стратегія – це: 
а) стратегія розвитку маркетингу; 
б) стратегія зовнішньоекономічного розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності; 
в) загальна, базова стратегія. 
 

8. Стратегія концентрованого росту – це: 
а) пошук нових ринків для вже вироблюваної продукції; 
б) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності намагається 

поліпшити свій продукт, або виробляє новий, не змінюючи при цьому галузі; 
в) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності прагне з даним 

продуктом на даному ринку завоювати найкращі позиції. 
 

9. Стратегія посилення позиції на ринку – це: 
а) пошук нових ринків для вже вироблюваної продукції; 
б) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності намагається 

поліпшити свій продукт, або виробляє новий, не змінюючи при цьому галузі; 
в) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності прагне з даним 

продуктом на даному ринку завоювати найкращі позиції. 
 

10. Стратегія розвитку ринку – це: 
а) пошук нових ринків для вже вироблюваної продукції; 
б) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності намагається 

поліпшити свій продукт, або виробляє новий, не змінюючи при цьому галузі; 
в) стратегія, коли суб’єкт підприємницької діяльності прагне з даним 

продуктом на даному ринку завоювати найкращі позиції. 
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Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Під час роботи з кейсом необхідно звернути увагу на такі 
аспекти: досвід роботи у галузі, етапи становлення і розвитку підприємства, 
технологічні надбання, відомість підприємства в Україні та за її межами, ринки 
збуту, співпраця з вітчизняними, російськими та європейськими партнерами, 
політична ситуація в Україні та світі, інноваційні розробки компанії. 

Оцініть залежність підприємства від політичної ситуації в країні та світі. 
Які, на вашу думку, перспективи розвитку компанії? Сформулюйте 
загальнокорпоративну стратегію підприємства. 

У 2007 р. генеральним директором підприємства «Турбоатом» став 
Віктор Суботін. Він уже тоді був мільйонером (у 2014 р. «Forbes» оцінив його 
статки в 21 млн дол. США), співзасновником одного з найбільших харківських 
банків — ВАТ «Мегабанк». Чому Суботін пристав на цю пропозицію? 
«Зацікавленість держави в Суботіні була вищою, ніж навпаки. Їм був потрібен 
менеджер такого рівня», — упевнений екс-голова Харківської облради Василь 
Салигін. Партнери Суботіна по «Мегабанку» Анатолій Бугаєць і Олексій 
Логвиненко зазначають, що рішення очолити «Турбоатом» той прийняв не без 
вагань. Для Суботіна це був вихід на новий рівень, переконаний Логвиненко. 
«Банківська система консервативна. Коли там все налагоджено — рідко щось 

змінюється», — зазначає він. У свою чергу Дьомін додає: «Творча натура 
Віктора вимагала не просто роботи з залізяками, а реалізації ідей і проектів. 
«Турбоатом» із його міжнародним масштабом діяльності — саме такий». 

Що до 2007 р. являв собою «Турбоатом»? Підприємство було відносно 
стабільним у всі часи. Коріння успіху слід шукати ще наприкінці 1980-х. Тоді 
будівництвом електростанцій займалися загальносоюзні об’єднання: 
«Технопромекспорт», «Атоменергоекспорт» та ін. Саме вони консолідували 
доходи. Але керівництву «Турбоатома» вдалося домогтися, щоб завод 
працював із замовниками безпосередньо, у тому числі із закордонними. Це 
дозволило накопичувати валютні надходження. І пізніше, після розпаду Союзу, 
мінімізувати втрати. 

Тоді багато машинобудівних заводів або зовсім перестали працювати, або 
скоротили обсяги виробництва в десятки разів. «Турбоатом» уникнув такої 
сумної долі, тому що в усьому світі у нього навряд чи знайшлося б більше ніж 
півтора десятки конкурентів. 

Сьогодні кожна восьма турбіна на атомних станціях світу виготовлена на 
харківському заводі. За загальною потужністю поставлених турбін він займає 
четверте місце після таких світових гігантів, як «General Electric Power 
Generation», «Westinghouse» (обидва — США) і «Alstom» (Франція). 

Одним із перших контрактів незалежної України, укладених у 1991 р., 
стало постачання трьох турбін по 325 МВт для ГЕС «Агуамільпа» в Мексиці; 
потім були поставки до В’єтнаму (1995 р., ГЕС «ТхакМо») і Бразилії (1996 р., 
ГЕС «Міранда»). 
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Із 1997 р. харківське підприємство почало нарощувати обсяги 

виробництва щороку на 10–15 %. У той рік прибуток становив 24,7 млн грн 
(13,7 млн дол. США за курсом 1997 р.), і десять років він зберігався приблизно 
на цьому ж рівні — 25–35 млн грн. Потім знову почалося зростання, і за 2013 р. 
завод мав прибуток у 73 млн дол. США. При цьому харківське підприємство 
50–60 % виручки отримує у валюті, а витрати приблизно на 70 % є гривневими. 

Заробляв завод переважно на старих зв’язках. Нові ж ринки давалися 
непросто, особливо в ніші будівництва атомних станцій, де все дуже залежить 
від геополітики і міжурядових угод. 

Заручником цього став великий іранський контракт. У 1995 р. Росія 
домовилася про добудову першого блоку АЕС у Бушері, проект коштував 1 
млрд дол. Генпідрядником виступав «Атомстройекспорт», постачати 
обладнання мав і український «Турбоатом» (дві турбіни потужністю 500 МВт 
кожна оцінювалися в 45 млн дол.). Проте під тиском США тодішньому 
президенту Леоніду Кучмі в 1998 р. довелося відмовитися від участі в добудові 
іранської станції. Американці пообіцяли Україні залучити приватні інвестиції у 
промисловість Харківського регіону, але слова не дотримали. Відносини з 
російськими атомниками були надовго зіпсовані. Кучма назвав відмову від 
бушерського контракту «одним із найболючіших уроків президентства». 

Перші роки керівництва «Турбоатомом» виявилися для В. Суботіна 
справжнім випробуванням. Репутація «Турбоатома» була погіршена історією з 
індійською АЕС «Кайга». Завод уклав контракт на 71 млн дол. на постачання 
обладнання для двох індійських АЕС ще в 2002 р. Але в Україні у підприємства 
виникла суперечка із харківським «Електроважмашем». «Турбоатом» 
домовився про постачання його генераторів по 2,7 млн дол., хоча реальна 
вартість кожного була на 2 млн дол. вища, стверджує потерпіла сторона. «Завод 
не міг випускати генератори за такою ціною, але міністерство наполягало», — 

каже нинішній директор «Електроважмашу» Володимир Глушаков. 
Поневіряння на цьому не закінчилися: у 2007 р. третій блок 

електростанції було аварійно зупинено. За версією «Турбоатома», через 
поламку генератора. «Там справа була в турбіні», — заперечує директор 
«Електроважмашу». Блок не працював дев’ять місяців, експлуатуюча компанія 
зазнала збитків у десятки мільйонів доларів. Але скандал зам’яли, списавши 
поломку на порушення умов експлуатації, замовник визнав відсутність 

претензій і навіть підписав додатковий контракт майже на 5 млн дол. 
«Турбоатом» дістав можливість для виробничого ривка на початку 2000-х 

років завдяки співпраці з підприємствами Російської Федерації. 80 % 
турбінного парку російських АЕС було виготовлено на харківському заводі, 
тому його залучили до модернізації електростанцій і зведення нових. «Росія 
нарешті вирішила завершити будівництво Ростовської АЕС. У 2011 р. 
«Турбоатом» мав достатньо серйозні замовлення, оскільки проект був спочатку 

розрахований саме під його турбіни», — згадує екс-голова НАЕК «Енергоатом» 
Володимир Бронніков. «До 2007 р. на російський ринок експортувалося вже 
близько 60 % продукції «Турбоатома», — каже Суботін. Але там же у харків’ян 
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були два серйозні конкуренти: «Силові машини» Олексія Мордашова і 
«Об’єднані машинобудівні заводи». До першого входить Ленінградський 
металевий завод, що не поступається «Турбоатому» за потужністю. У радянські 
часи інтереси підприємств не перетиналися: харківський завод виробляв 
турбіни потужністю 300 МВт, ленінградський — 200 МВт. При цьому 

«двохсотки» стояли в Україні, а значить, у Росії могли претендувати на їх 
ремонт і модернізацію. 

Суботін вирішив, що не годиться віддавати конкурентам шматок 
суверенного ринку: «Проаналізувавши ситуацію в українській теплоенергетиці, 
ми виявили ось що: 42 блоки турбін по 300 МВт виготовили і поставили ми, але 
ще 42 блоки турбін потужністю 200 МВт — виготовили «Силові машини». 
Миритися ми не могли». «Турбоатом» взявся за розробку «двохсотки», 
прив’язавши її до фундаментів ленінградської машини, і зумів поставити 

українським енергетикам 10 турбін потужністю 200 МВт. Для замовника 
встановити на наявний фундамент нову турбіну в розрахунку на 1 кВт 
встановленої потужності вдвічі дешевше, ніж будувати блок із нуля. За словами 
Суботіна, російська компанія теж брала участь у тендерах, але програвала в 
ціні. 

Аналогічна ситуація склалася і в РФ: конкуренти потроху заповнюють 
прогалини у виробничих лінійках. Власник «Силових машин» інвестував не 
менше 700 млн дол. у новий виробничий майданчик у Колпіно. Російські та 
українські турбобудівники час від часу стикаються в конкурентній боротьбі і на 
території колишнього СРСР, і за її межами («Турбоатом» постачає продукцію 
до 45 країн). 

Більше того, головний клієнт «Турбоатома» — корпорація «Росатом» — 

також має намір перетворитися на його конкурента. «Атоменергомаш», «дочка» 
російської компанії, створив СП із французькою «Alstom», щоб побити 
головний козир «Турбоатома» тихохідну турбіну великої потужності для 
атомних станцій. Досі росіяни таких агрегатів не виробляли. Суботін запевняє, 
що ситуація поки що не змінилася: «Росатом», як і раніше, купує наші турбіни. 
Тільки за останні три роки ми підписали і виконуємо контракти на суму 
близько 400 млн дол. Усі фахівці-експлуатаційники однозначно стверджують, 
що українська турбіна краща за будь-яку іншу. А завод, про який ви говорите, 
— поки що віртуальний». Росіяни подумували і про те, щоб купити 
«Турбоатом». Завод спеціалізується тільки на турбінах, а зарубіжний клієнт 
хоче здійснювати комплексну поставку на об’єкт, що будується, щоб один 
контрагент міг запропонувати і генератор, і котел. «Турбоатом» виробляє 
інший тип турбін, який користується попитом. Але самостійно постачати 
обладнання за великими контрактами він не в змозі, і дуже шкода, що 
українська влада і керівництво підприємства відмовляються це розуміти», — 

зауважив в одному з інтерв’ю колишній директор «Силових машин» Євген 
Яковлєв. 

Директор «Електроважмашу» теж визнає: завжди ефективніше брати 
участь у тендері однією структурою. «Замовник надає перевагу комплектній 
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пропозиції, яку можуть запропонувати конкуренти «Турбоатома» — «Siemens», 
«Alstom», «Силові машини». А ми не можемо», — зазначає Глушаков. 

Інвестор, за словами Суботіна, сьогодні підприємству не потрібен: завод і 
так не бере кредити ані в Україні, ані за кордоном. За останні п’ять років у 
модернізацію було вкладено близько 80 млн дол. власних коштів. 

З усіх видів об’єднань «Турбоатом» надає перевагу коперації, найчастіше 
— з «Електроважмашем». Але виходить не завжди. «Іноді замовник не хоче 
брати український генератор. Тоді доводиться шукати інший, наприклад, тих 
же «Силових машин». Але тут уже вони не завжди зацікавлені нам його 
поставляти. Тоді ми кооперуємося з «Siemens», — розповідає Суботін. Спільно 
з німецьким концерном «Турбоатом» реалізує кілька проектів у ЄС і Україні, 
підтверджує директор департаменту «Виробництво енергії» ДП «Сіменс 
Україна» Сергій Куфтін. 

«Ситуація останніх місяців 2014 р. в Україні значно скоротила кількість 
наших потенційних клієнтів», — неохоче констатує Суботін. «Війна все 
зупинила», — погоджується Глушаков. За його словами, компанія ДТЕК Ріната 
Ахметова мала викупити за контрактом 40 генераторів до 2017 р. для 
генеруючих підрозділів,але зараз усі закупівлі призупинено. 

Щоправда, труднощі через зниження попиту завод відчує не раніше 2016 
р. Цикл будівництва парової турбіни — 18–36 місяців, портфель замовлень на 
2014–2015 рр. уже сформовано, причому на 60 % він складається з експортних 
контрактів. План по доходах на 2014 р. — 2,35 млрд грн, за перше півріччя 

підприємство продало товару більше ніж на 1 млрд. 
Щоправда, існує одне «але». Збут, як і раніше, мінімум наполовину 

зав’язаний на Росії. Періодично з’являються повідомлення про спроби 
харківського заводу закріпитися в тій чи тій країні 

Латинської Америки. «Це традиційні для нас ринки, і в «Турбоатома» є 
успішно виконані контракти, але часто замовники ставлять свої умови, такі, 
наприклад, як часткова локалізація виробництва або створення СП. А це вже 
виходить за рамки компетенції заводу», — пояснює перший заступник ген 
директора «Турбоатома» Олексій Черкаський. «Наше головне завдання — 

вийти на нові ринки і зберегти існуючі, і ми їх, безумовно, збережемо», — 

вважає В. Суботін. На «Електротяжмаші» оптимізму колег не поділяють. «У 
Росії з літа 2014 р. діє негласна заборона брати з України будь-які 
комплектуючі. Тож про все, що написано на папері, можна забути, — зауважує 
Глушаков і додає. — Щоправда, «Турбоатом» усе ще залишається 
монополістом у сегменті потужних тихохідних турбін». 

У цьому сегменті «Турбоатом» має намір не просто утримати позиції. 
Завод розробив турбінну потужністю 1200 МВт із прицілом на нові АЕС Росії. 
«Це машина нового покоління. З нею ми забезпечимо роботу заводу в XXI ст. і 
майбутнє прийдешнім поколінням», — дещо пафосно стверджує Суботін. 
Раніше завод випускав лише турбіну-«мільйонник», за всі роки існування 

«Турбоатом» поставив їх 20 од., у тому числі дві — на Ростовську АЕС. 
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Завдання 2. Запитання до кейсу: 

1. Яку корпоративну стратегію реалізує зараз компанія «Adidas»? Чи 
відбувались зміни у цій стратегії протягом історії існування компанії? 

2. Які основні конкурентні переваги компанії «Adidas»? 

3. Визначте функціональні стратегії компанії «Adidas». Як вони 
співвідносяться із корпоративною стратегією компанії? 

4. Назвіть стратегічні цілі компанії. 
5. Які пропозиції щодо зміцнення конкурентної позиції компанії «Adidas» 

ви можете запропонувати? 

Завдання до кейсу 

1. Повторіть основні етапі розробки корпоративної стратегії 
підприємства. 

2. Визначте основні бізнес-напрями компанії «Adidas» та оцініть їх 
перспективність. 

3. Оцініть існуючий бізнес-портфель компанії та альтернативи його 
розвитку. 

4. Визначте корпоративну стратегію «Adidas» і всі стратегічні зміни, які 
відбувалися в ній протягом існування компанії. 

5. На основі аналізу конкурентного середовища компанії та її ключових 
компетенцій визначте основні конкурентні переваги компанії «Adidas». 

6. Назвіть функціональні стратегії підприємства і визначте, як вони 
реалізуються даною компанією. 

7. На основі SWOT-аналізу визначте основні стратегічні цілі «Adidas». 
 

Одним з основних лідерів із виробництва спортивного взуття та одягу у 
всьому світі вважається корпорація «Adidas Group», яка працює на ринку з 1948 
р. Адольф Дасслер почав шити спортивне взуття на кухні своєї матері у місті 
Герцогенаурах у Баварії відразу після повернення з Другої світової війни. Після 

приєднання до нього брата Рудольфа вони разом заснували компанію «Фабрика 
взуття братів Дасслер». У 1949 р. компанія змінила назву на звичне зараз 
«Adidas» (Аді — скорочення від імені власника і Дас — від прізвища Дасслер). 

У 1952 р. після Олімпійських Ігор у Гельсінкі «Adidas» стає 

найпопулярнішою маркою спортивного взуття, яку обирають більшість атлетів-

олімпійців. У 1956 р. було підписано першу ліцензійну угоду з норвезькою 
фірмою у Гьорвіке. У 1959 р були вже відкриті нові фабрики в Шайнфельді та 
Франції. У 1990-ті роки компанія «Adidas» під керівництвом генерального 
директора Роберта Луї-Дрейфуса здійснює перехід від простої виробничої 
компанії до компанії повного циклу, яка включає виробництво, продаж і 
маркетинг. Наприкінці 1990-х років «Adidas» набуває французьку фірму 
«Salomon», яка займається виробництвом усіх товарів для зимових видів 
спорту. З цього часу компанія «Adidas» змінила назву на АТ «Adidas-Salomon». 
З 2002 р. «Adidas» укладає договір про співпрацю з Йоджі Ямамото, 
розпочинаючи виробництво модного і вуличного одягу. У 2006 р. компанія 
«Adidas» купує «Reebok», яка була одним з основних конкурентів на ринку 
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спортивних товарів. Таке злиття дозволило суттєво зміцнити позицію «Adidas» 
на світовому ринку. 

У даний час продуктова лінія «Adidas» включає понад 20 тис. 
найменувань товарів, починаючи від футбольного приладдя і роликових 
ковзанів і закінчуючи сноубордами та відкритими куртками з тисячами різних 
варіацій. Основною концепцією сучасного бренду «Adidas» є пропозиція 
споживачам такого взуття та екіпіровки, що допомагає їм поліпшувати 
спортивні результати. 

Існує три підрозділи «Адідас»: «Forever Sport», «Originals» і «Adidas 
Equipment», які забезпечують компанії близько 78 % усього обсягу продажів. 

Крім того, до «Adidas» входять також торгові марки «Salomon » (гірські 
лижі, гірськолижні черевики, кріплення і аксесуари, одяг, черевики і кріплення 
для бігових лиж, роликові ковзани, взуття для туризму), «Mavic» (деталі для 
велосипедів), «Cliche» (одяг, взуття та обладнання для скейтбордингу), 
«Bonfire» (одяг для сноубордистів), і «Arc’Teryx» (спорядження та екіпірування 
для альпінізму). На частку цих марок припадає близько 12 % продажів. 

Група брендів «Taylor Made — аdidasGolf» пропонує всі необхідні для 
занять гольфом товари (обладнання, ключки, м’ячі, одяг, взуття, аксесуари і т. 
д.). Починаючи з 2002 р. «Адідас» також набув право представляти на ринку 
товари брендів «Maxfli і «Slazenger Golf». «TaylorMade — аdidasGolf» 
забезпечує близько 9 % усього обсягу продажів компанії. 

Жоден із конкурентів не володіє таким диверсифікованим портфелем 
торгових марок, що забезпечує споживачів товарами як для зимових, так і для 
літніх видів спорту. 

Після проведення величезного розширення своєї діяльності протягом 
останніх десятиліть «Adidas» уже не виробляє всю свою продукцію на власних 
фабриках. Так, на даний момент «Adidas» володіє 9-ма заводами, на яких 
виробляють тільки деякі з продуктів компанії. Більше того, ця корпорація має 
близько 615 основних постачальників з усього світу. Виробництво товарів 

«Adidas» здійснюється в Європі (27 %), Азії (51 %) та Америці (22 %). Компанія 
«Adidas» змінила свою попередню стратегію вертикальної інтеграції на 
використання аутсорсингу у виробництві. Так, більшість товарів компанії, 
серед яких спортивне взуття, речі, аксесуари та обладнання, виробляються в 
азійських країнах. 

Основною причиною такого аутсорсингу у виробництві є низькі витрати 
на сировину і заробітну плату. Втім, попри аутсорсинг у виробництві, дизайн і 
розробка всіх нових продуктів «Adidas» все ще відбувається в Німеччині. 

Таким чином, місією компанії «Adidas» є досягнення лідерства серед 
світових спортивних брендів. А свою глобальну стратегію дана компанія 
бачить у «ставленні до світу, як до єдиного ринку і здійснення продажів, 
маркетингу та розповсюдження стандартних продуктів по всьому світу». У 
зв’язку з цим компанія «Adidas» прагне визнавати і використовувати зв’язки 

між різними країнами. 
Основними перевагами реалізованої компанією глобальної стратегії є: 
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1) економія на витратах від масштабів виробництва і дублювання баз 
знань; доступ до глобальної економії від масштабів у придбанні, виробництві, 
розробці продуктів і маркетингу; 

2) обслуговування глобальних споживачів; 
3) використання національних ресурсів; завдяки цілковитому 

використанню власних ресурсів і можливостей «Adidas» набуває одну з 
основних конкурентних переваг; 

4) доступ та інтегрування знань із різних країн; 
5) використання глобальних переваг для виграшу у локальних війнах; 

така глобальна стратегія дозволяє компанії «Adidas» успішно конкурувати зі 
своїм основним конкурентом «Nike» на місцевих ринках. 

Компанія «Adidas» виділяє шість основних стратегічних завдань, а саме: 
1) диверсифікація портфеля брендів; 
2) інвестиції спрямовуються на найбільші потенційні ринки і канали; 
3) створення гнучкого ланцюга пропозиції; 
4) лідирування через інновації; 
5) розвиток власної команди на основі спадщини компанії; 
6) становлення стабільної компанії. 
На даний час до продуктової лінії компанії «Adidas» входить майже 20 

тис. різних товарів, які мають безліч різновидів. На підтримку ринкового 
попиту і конкурентоспроможності компанія двічі на рік змінює асортимент 
товарів. Це пов’язано переважно з наявністю нових технологій, а також зі 
змінами в асортименті товарів і технологій у компаній-конкурентів. Крім того, 
«Adidas» виробляє товари для локальних і нішевих ринків. 

«Adidas AG» є німецьким виробником спортивних речей і материнською 
компанією для «Adidas Group», яка продає свої товари в більш ніж 150 країн по 
всьому світу. «Adidas» — мультинаціональна компанія, оскільки крім своїх 
материнських штабквартир у Німеччині також має власні регіональні 
представництва в інших країнах, серед яких Великобританія, Індонезія, Китай, 
Росія, Середній Схід, США тощо. 

Компанія «Adidas» — найбільший виробник спортивного одягу в Європі і 
другим найбільшим виробником у світі після свого американського конкурента 
компанії «Nike». Однак «Adidas» має найбільший міжнародний портфель 
спортивних представництв. 

На сьогодні більше тисячі магазинів «Adidas» розташовані по всьому 
світу, пропонуючи покупцям спортивні речі, взуття та обладнання. 

Більш того, компанія налагодила партнерські зв’язки з відомим цирком 
«Cirque du Solei», а також була розроблена нова фітнес-програма «JUKARI Fitto 
Fly». В останні роки компанія «Adidas» виступає офіційним спонсором 
багатьох спортивних змагань, зокрема, у 2012 р. стала офіційним партнером 
«London 2012 Olympic Games» і офіційним спонсором «2012 FIFA European 
Championship», які проходили у Польщі та Україні. 
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Тема 7. Стратегії бізнесу 

 

Основні терміни і поняття теми: Сутність бізнес-стратегії та основні її 
компоненти. Основні компоненти ділової стратегії. Види конкурентних 
стратегій. Набір конкретних дій по розширенню частки ринку. Чотири 
загальних стратегії послідовників за лідером.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
особливостей формування стратегії бізнесу. 

 

Основні питання теми: 
7.1 Сутність бізнес-стратегії та основні її компоненти. 

7.2 Види конкурентних стратегій. 

 

Основні положення теми  

 

Завдання створення стратегічної бази суб’єкта підприємницької 
діяльності, до них належать: 

1) створення ресурсної бази: 
 формування інтелектуальних ресурсів: підготовка та підвищення 

кваліфікації персоналу; 
 формування інформаційних ресурсів: опрацювання стандартних форм 

для збору та зберігання стратегічної інформації; опанування сучасних 

технологій обробки інформації; організація моніторингу середовища 
підприємства; формування інформаційного банку про стан зовнішнього 
оточення та внутрішнього середовища суб’єкта підприємницької діяльності; 

 формування матеріальних ресурсів: створення системи сучасних засобів 
комунікації між функціональними підрозділами суб’єкта підприємницької 
діяльності, партнерами, постачальниками, споживачами; 

2) створення організаційно-правової основи впровадження системи 
стратегічного управління; 

 розмежування основних функцій стратегічного управління між рівнями 
управління; 

 визначення основних функцій та структурної схеми (чисельний склад, 
місце та роль в організаційній структурі суб’єкта підприємницької діяльності) 
відділу перспективного розвитку; 

 опрацювання положення про відділ перспективного розвитку; 
 розподіл функцій між фахівцями відділу перспективного розвитку; 
 опрацювання посадових інструкцій фахівців зі стратегічного 

управління; 
 опрацювання кваліфікаційних вимог до фахівців відділу перспективного 

розвитку. 
Правила вибору стратегії за умов ризику (за І. Ансоффом): 
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1) правило бажаного рівня – передбачає встановлення мінімального 
рівня результатів для кожного варіанту альтернативного рішення; 
використовується лише для одного альтернативного рішення; 

2) правило порогових значень – за ним встановлюються мінімальні 
можливі значення та бажані значення цілей. Використання правила дозволяє 
відсікти варіанти стратегій, які є менш привабливі у досягненні встановлених 
цілей; 

3) правило найбільш ймовірного вибору – передбачає складання 
найбільш ймовірного прогнозу перспектив; 

4) правило очікуваного значення – за ним встановлюється баланс 
ризику вигоди та здійснюється вибір прогнозу з найбільшим очікуваним 
значенням; 

5) правило комбінованих значень – передбачає експертні оцінки 
ризику оцінки ризику (рентабельності) за кожним варіантом альтернативних 
рішень. 

Існування множинності стратегій об’єктивно зумовлює необхідність їх 
класифікацій. В економічній літературі найбільш відомою є класифікація 
стратегій М. Портера. 

Так, за М. Портером для створення власних конкурентних переваг має 
здійснити стратегічний вибір, для чого пропонуються три базові стратегії, а 
саме: 

1) лідерство у зниженні витрат; 
2) диференціація; 
3) фокусування уваги на конкретному сегменті ринку. 
Використання однієї з цих стратегій базується на застосуванні п'яти 

основних чинників: 
привабливості ціни (досягається зменшенням витрат, забезпеченням 

певних масштабів виробництва, підвищення кваліфікації персоналу, розвитку 
вертикальної інтеграції тощо); 

диференціювання товару за його технічними параметрами, дизайном, 
характерними особливостями, надійністю, рівнем сервісного обслуговування; 

диференціювання умов продажу (оплати, надання знижок, кредитування, 
організації доставки, післяпродажного обслуговування);  

диференціювання участі персоналу в обслуговуванні (ввічливість, 
уважність тощо); 

формування іміджу (лояльність споживачів до торгівельної марки). 
Далі студенти акцентують увагу на характеристиках найбільш 

розповсюджених стратегій бізнесу. 
Стратегія обмеженого зростання – застосовується суб’єктами 

підприємницької діяльності із стабільною технологією та стійким станом на 
ринку. Цілі розвитку встановлюються «від досягнутого» і коригуються за зміни 
умов. Сприяє зниженню ризику.  

Стратегія зростання – зазвичай застосовується у галузях, що динамічно 
розвиваються, швидко змінюють технології. Для неї є характерним 
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установлення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем 
попереднього року. З метою збільшення своєї частки на ринку суб’єкт 
підприємницької діяльності може досягти цілі через зниження цін на 
продукцію, збільшення торгових точок, запропонувати нову модель продукції 
тощо. 

Стратегія скорочення – обирається найрідше. Для неї є характерним 
установлення цілей на рівні, нижчому за досягнутий у минулому. До цієї 
стратегії вдаються тоді, коли показники діяльності економічної системи 
набувають стійкої тенденції до погіршення і ніякі заходи її не змінюють. 

Комбінована стратегія – це будь-яке поєднання розглянутих альтернатив. 
Такої стратегії, як правило, дотримуються крупні підприємства, що активно 
функціонують у декількох галузях. 

Портфельна стратегія – визначає розподіл інвестицій між структурними 
підрозділами суб’єкта підприємницької діяльності, взаємодія яких може 
створити ефект синергізму.  

Стратегія фокусування – це зосередження зусиль на одному із сегментів 
ринку, на окремій групі покупців або певній групі товарів. 

Стратегія диференціації – суб’єкт підприємницької діяльності ризикує 
відстати у технологіях виробництва, збільшити витрати, а активні конкуренти 
можуть швидко перейти в атакуючу позицію. Її сутність: 

 пропонує товари з кращими за конкурентів якостями (наприклад, 
дизайном); 

 може стосуватися або звуження, або розширення асортименту; 
 дозволяє ухилятися від цінової конкуренції шляхом переходу на інші 

сегменти ринку; 
 спрямована на виготовлення особливої продукції (модифікації 

стандартного товару), пристосованої до потреб певної груп споживачів. 
Для впровадження цієї стратегії необхідні наступні умови: 
 наявність множини характеристик товару, які виокремлюються і 

цінуються споживачами; 
 переважання нецінової конкуренції на ринку; 
 існування порівняно великої кількості споживачів, які визначають 

виокремленні характеристики товару та надають їм переваги; 
 розмаїття попиту на продукцію певного асортименту; 
 захищеність ознак диференціації товару від імітації (копіювання); 
 інтенсивна реклама, приваблива упаковка та інші засоби 

просування товару на ринок. 
Стратегія лідерства у зменшенні витрат – її основними ризиками є:  
 доступність технологічних досягнень та поява нових технологій 

швидко зводить нанівець цінність застосовуваних інвестицій, ноу-хау; 
 можливість конкурентів вийти у лідери шляхом імітації та 

інвестування у нове обладнання; 
 інфляційне зростання витрат підриває здатність суб’єкта 
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підприємницької діяльності підтримувати різницю цін та зберігати переваги. 
Стратегія лідерства за витратами передбачає використання нових методів 

підвищення продуктивності господарської системи, пошук шляхів скорочення 
витрат. Низький рівень витрат дозволяє пропонувати на ринку товар за 
нижчими від конкурентів цінами, що забезпечить збільшення прибутку. 

Суб’єкт підприємницької діяльності, який обрало стратегію лідерства за 
витратами, має виробляти продукцію постійної якості, що дозволить 
мінімізувати втрати споживачів на виявлення та усунення браку.  

Під час використання стратегії лідерства за витратами асортимент товарів 
та послуг обмежується кількома базовими моделями, що відповідають 
інтересам цільового сегменту споживчого ринку. Це дозволяє скоротити 
витрати та час на виробництво і просування товару до споживача. 

Стратегія диференціювання полягає у досягненні сприйняття 
споживачами даної продукції як унікальної. Для цього широко застосовується 
реклама, у якій підкреслюється відмінність однієї продукції від іншої, а також 
надається якісний сервіс та використовуються нові технології її просування. Ця 
стратегія потребує високих маркетингових зусиль, творчого мислення, 
наявності інноваційного потенціалу та формування репутації лідера. 

Використання стратегії диференціювання передбачає, що суб’єкт 
підприємницької діяльності має значний інноваційний потенціал, який дозволяє 
виробляти продукцію високої якості, зі специфічними властивостями та 
підвищеною функціональністю. Для цього, як правило, необхідно точно 
передбачити потреби споживачів та дослідити нові можливості для створення 
якісних продуктів та послуг. Процес створення нових продуктів має бути під 
постійною увагою власника чи менеджерів, що забезпечить пріоритет на ринку 
порівняно з конкурентами.  

Стратегія вузької спеціалізації (фокусування зусиль на одному сегменті 
ринку) – має такі ризики: 

 орієнтація на «вузьку спеціалізацію», «низькі витрати» та «вузьке 
коло споживачів» може за зміни кон’юнктури ринку швидко звести нанівець 
переваги від зміни такої стратегії; 

 конкуренти можуть знайти у межах цільової групи споживачів нові 
цільові групи та мати там успіх. 

У разі вибору стратегії фокусування зусилля концентруються на певному 
географічному регіоні, групі споживачів або визначеної частки продукції і 
утримання на ньому лідируючих позицій. При цьому залучення нових 
споживачів зазвичай пов'язано зі значними витратами для суб’єкта 
підприємницької діяльності (за рахунок знижок, надання пробних зразків, 
супутніх товарів тощо). 

Стратегія конкурентних переваг – може бути реалізованою у різних 
варіантах та комбінаціях. 

Пряма інтеграція – придбання у власність дистриб’юторської мережі або 
встановлення повного контролю над нею. 

Зворотна інтеграція – прагнення одержати постачальників сировини у 
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власність або під повний контроль. 
Горизонтальна інтеграція – прагнення одержати своїх конкурентів у 

власність або під повний контроль. 
Захоплення ринку – прагнення збільшити частку свого продукту на 

традиційних ринках. 
Розвиток ринку – виведенні свого продукту на ринок у нових 

географічних районах. 
Розвиток продукту – прагнення збільшити обсяг реалізації через 

поліпшення або модифікацію свого продукту. 
Концентрична диверсифікація – створення нових виробництв, що 

збігаються з профілем суб’єкта підприємницької діяльності. 
Конгломеративна диверсифікація – освоєння випуску нових продуктів, 

що не збігаються з традиційним профілем суб’єкта підприємницької діяльності. 
Горизонтальна диверсифікація – освоєння випуску нових непрофільних 

продуктів, але для традиційних споживачів. 
Стратегія відторгнення – продаж окремих структурних підрозділів 

суб’єкта підприємницької діяльності. 
Стратегія ліквідації – продаж усіх активів суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
Враховуючи зазначене, спробуємо підсумувати, що ж таке стратегія 

бізнесу (ділова стратегія). За визначенням А.А.Томпсона і А.Дж.Стрікленда – 

це план управління окремою сферою діяльності компанії. На відміну від неї 
існує корпоративна стратегія. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності 
займається одним видом бізнесу (є вузькопрофільним), то у цьому випадку 
корпоративна і ділова стратегія збігаються. 

Закінчуючи тему, студенти мають усвідомити, що будь-яка стратегія 
бізнесу спрямована на встановлення і зміцнення довготермінової 
конкурентоспроможної позиції суб’єкта підприємницької діяльності на ринку. 
Її розробка значною мірою пов’язана з пошуком конкурентних підходів, які б 
нейтралізували конкурентні заходи супровідників. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Класифікація стратегій. 
2. Стратегія однобізнесового суб’єкту підприємницької діяльності. 
3. Стратегія багатобізнесового суб’єкту підприємницької діяльності. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте сутність бізнес-стратегії. 
2. Охарактеризуйте основні компоненти ділової стратегії. 
3. Які конкурентні стратегії Вам відомі? 

4. Наведіть приклад атакуючої стратегії. 
5. Характеризуйте стратегії послідовника за лідером. 
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6. Опишіть особливості стратегії для мешканців ніш. 
7. Назвіть відмінності у поведінці імітатора та пристосованця. 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Вибір фірмою конкретної стратегії – це: 
а) процес зіставлення всіх можливостей та чинників; 
б) зміцнення структурного становища фірми; 
в) пошук шляхів подолання фірмою «бар’єру мобільності». 

 

2. Стратегічний хід – це: 
а) необхідність обмеження своїх дій у майбутньому з метою виникнення 

наміру для виконання загрози; 
б) здобуття певної репутації; 
в) спроба взяти на себе певні зобов’язання. 

 

3. Правило бажаного рівня вибору стратегії передбачає: 
а) встановлення мінімально можливих значень та бажаних значень цілей; 
б) встановлення мінімального рівня результатів для варіанту 

альтернативного рішення; 
в) складання найбільш ймовірного прогнозу перспектив. 
 

4. Правило прогнозних значень вибору стратегії передбачає: 
а) встановлення мінімально можливих значень та бажаних значень цілей; 
б) встановлення мінімального рівня результатів для варіанту 

альтернативного рішення; 
в) складання найбільш ймовірного прогнозу перспектив. 
 

5. Правило найбільш ймовірного вибору стратегій передбачає: 
а) встановлення мінімально можливих значень та бажаних значень цілей; 
б) встановлення мінімального рівня результатів для варіанту 

альтернативного рішення; 
в) складання найбільш ймовірного прогнозу перспектив. 
 

6. Встановлення мінімально можливих значень та бажаних значень цілей 
являє собою правило: 

а) бажаного рівня вибору стратегії; 
б) порогових значень вибору стратегії; 
в) найбільш ймовірного вибору стратегії. 
 

7. Встановлення мінімального рівня результатів для кожного варіанту 
альтернативного рішення являє собою правило: 

а) бажаного рівня вибору стратегії; 
б) порогових значень вибору стратегії; 
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в) найбільш ймовірного вибору стратегії. 
 

8. Складання найбільш ймовірного прогнозу перспектив являє собою 
правило: 

а) бажаного рівня вибору стратегії; 
б) порогових значень вибору стратегії; 
в) найбільш ймовірного вибору стратегії. 
 

9. Стратегія обмеженого зростання застосовується суб’єктами 
підприємницької діяльності: 

а) що працюють у галузях із швидко змінюваними технологіями; 
б) із стабільною технологією та стійким станом на ринку; 
в) що є крупним і активно функціонують у декількох галузях. 
 

10. Суб’єкти підприємницької діяльності із стабільної технологією та 
стійким станом на ринку, як правило, обирають наступну стратегію: 

а) зростання; 
б) обмеженого зростання; 
в) скорочення. 
 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. У зв’язку із зміною кон’юнктури ринку та реалізації 
конкурентами власної стратегії ціна товару А згідно моделі стратегічної 
поведінки на ринку «Пролісок» підвищиться з 10 до 22 тис. грн. Попит на товар 
А знизиться з 250 до 200 тис. шт. Розрахувати коефіцієнт еластичності попиту. 
Визначити, яким буде попит у наступному стратегічному періоді, якщо ціна на 
даний товар збільшиться ще на 120 %? 

 

Завдання 2. При формуванні стратегічної моделі поведінки підприємства 
на ринку проведено функціональний аналіз його комерційно-збутової служби і 
виявлено, що на ринку зменшується попит на продукцію підприємства, воно 
поступово втрачає свої традиційні сегменти ринку, що є загрозою збереженню 
його конкурентоспроможності. Обсяги збуту продукції підприємства за 
окремими каналами наводяться у таблиці 15. 

 

Таблиця 15 – Вихідні дані, тис. тонн 

Канали збуту 
Роки: 

І ІІ ІІІ 
Усталені господарські зв’язки з партнерами 686 631 590 

Разові замовлення крупних колективних 
споживачів 

22 57 43 

Збут гуртовій ланці ринку 344 318 306 
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Виробничі можливості та ресурси суб’єкта підприємницької діяльності 
потенційно дозволяють не зменшувати обсяги випуску продукції. Необхідно 
визначити: 

1. Структуру збуту за окремими каналами, темп її зміни. 
2. Причини негативних тенденцій зміни обсягів збуту. 
Запропонувати заходи щодо оптимізації комерційно-збутової стратегії 

суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

Завдання 3. У ході проведення функціонального аналізу виробничо-

технічної служби суб’єкта підприємницької діяльності з’ясувалося, що 
відбулося погіршення окремих показників діяльності, дані про це наводяться у 
таблиці 16. 

Обсяг виробництва за цей період залишився постійним. Необхідно 
визначити: 

1. Зміни зазначених показників у ІІ р. у порівнянні з І р. 
2. Негативні тенденції та їх можливі наслідки. 
Зазначити шляхи удосконалення функціональної стратегії виробничо-

технічної служби суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

Таблиця 16 – Вихідні дані 

Показники 
Роки: 

І ІІ 
Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, млн. грн. 12790 13160 

Середньорічна вартість активної частини основних 
фондів, млн. грн. 796 524 

Рівень автоматизації виробництва, % 2,1 2,1 

Прибуток, тис. грн. 442 417 

Витрати, тис. грн. 183 210 

 

Завдання 4. Суб’єкт підприємницької діяльності провів функціональний 
аналіз своєї фінансової служби. У ході аналізу виявлено такі проблеми: для 
виконання своїх стратегічних задумів коштів не вистачить; залучені 
капіталовкладення малоефективні; третина працівників фінансової служби не 
має відповідної освіти. Основні показники діяльності підприємства за останні 
три роки наводяться у таблиці 17. 

Необхідно визначити: 
1. Темп зміни показників діяльності суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
2. Негативні тенденції, які можуть викликати зазначені зміни.  
Запропонуйте шляхи вирішення проблем, виявлених у ході проведення 

функціонального аналізу фінансової служби суб’єкта підприємницької 



 

82 

діяльності. 
 

Таблиця 17 – Вихідні дані 

Показники 
Роки: 

І ІІ ІІІ 
Обсяг виробництва, млн. шт. 1246 1238 1195 

Прибуток, тис. грн. 720 718 705 

Витрати, тис. грн. 442 480 485 

Середньооблікова чисельність 
працюючих, осіб 

216 216 225 

Середньорічна вартість основних 
виробничих засобів, млн. грн. 17227 17200 17200 

 

 

Тема 8. Функціональна стратегія 
 

Основні терміни і поняття теми: Сутність функціональної стратегії 
підприємницької діяльності. Чинники розробки функціональної стратегії. Види 
функціональної стратегії. Інноваційна стратегія. Стратегія виробництва. 
Стратегія організаційного розвитку.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
функціональної стратегії. 

 

Основні питання теми: 
8.1 Сутність функціональної стратегії. 
8.2 Види функціональної стратегії. 

 

Основні положення теми  

 

Сукупність функціональних стратегій формує комплексну стратегію 
суб’єкта підприємницької діяльності, відображається у змісті її окремих частин. 

Важливе значення має вибір окремої функціональної стратегії. Процес 
вибору функціональної стратегії передбачає наступні етапи: 

оцінка ефективності поточної стратегії; 
аналіз бізнес-портфеля; 
безпосередній вибір функціональної стратегії суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
Функціональна стратегія суб’єкта підприємницької діяльності 

формується власником чи відповідними менеджерами на основі аналізу 
чинників, які характеризують стан господарювання, при цьому враховують 
результати аналізу бізнес-портфеля, а також характер і сутнісні характеристики 
стратегій, які пропонуються до впровадження. 

Ключовими чинниками, які варто враховувати, у першу чергу, є: 
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1. Стан галузі й позиція на ній суб’єкта підприємницької діяльності, що 
відіграє вирішальну роль при виборі функціональної стратегії, спрямованої на 
його зростання. Підприємства мають прагнути максимально використати 
можливості, які створені завдяки їх високому конкурентному статусу, і 
закріпити такі позиції на ринку. Для суб’єктів господарювання, що мають 
слабкіконкурентні позиції, світова практика пропонує обирати функціональні 
стратегії, які сприятимуть посиленню їх позицій на ринку.  

На практиці використовують матрицю вибору стратегії залежно від 
динаміки ринку продукції і конкурентної позиції суб’єкта підприємницької 
діяльності на ньому (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Матриця вибору функціональної стратегії  
 

2. Цілі суб’єкта підприємницької діяльності, які зумовлюють 
унікальність та оригінальність вибору його функціональної стратегії. 

3. Інтереси і ставлення власника та менеджерів відіграють значну роль у 
виборі функціональної стратегії. При цьому вирішальним є їх ставлення до 
ризиків. Особисті симпатії чи антипатії менеджерів також можуть суттєво 
впливати на вибір функціональної стратегії.  

4. Наявність фінансових ресурсів також істотно впливає на вибір 
функціональної стратегії. Будь-які зміни у поведінці суб’єкта підприємницької 
діяльності (наприклад, вихід на інші ринки, розробка нового продукту, перехід 
у нову галузь) потребують значних фінансових витрат. 

5. Кваліфікація персоналу є також важливим обмежувальним 
чинником при виборі функціональної стратегії. Без кваліфікованого персоналу 

Швидке зростання ринку  

ІІ. КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ 

1. Виробнича (операційна) стратегія. 

2. Фінансова стратегія. 

 

 

 

 

Слабка конкурентна  

І. КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ 

1. Стратегія наукових досліджень і науково-

конструкторських робіт. 

2. Маркетингова стратегія. 

 

 

 

Сильна конкурентна 

позиція 

 

ІІІ. КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ 

1. Соціальна стратегія. 

2. Екологічна стратегія. 

 

позиція 

 

ІV. КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ 

1. Організаційна стратегія. 

2. Інформаційна стратегія. 

Повільне зростання ринку  
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менеджери не можуть обирати функціональні стратегії, оскільки це потребує 
глибоких економічних знань і високої кваліфікації. 

6. Реалізація суб’єктом підприємницької діяльності попередніх 
функціональних стратегій створює певну інерційність у його розвитку. 
Неможливо повністю відмовитися від усіх попередніх проектів у зв'язку з 
обранням нових функціональних стратегій. Тому, обираючи нові функціональні 
стратегії, варто враховувати, що певний час ще діятимуть зобов'язання 
попередніх років, які відповідно стримуватимуть можливості реалізації нових 
функціональних стратегій. 

7. Ступінь залежності від зовнішнього середовища істотно впливає на 
вибір функціональної стратегії.  

8. Чинник часу слід обов'язково враховувати при виборі 
функціональної стратегії. 

Серед функціональних стратегій поряд з іншими вирішуються наступні 
проблеми: створення позитивного іміджу суб’єкту господарювання; 
забезпечення якості продукції; формування та розвиток конкурентних переваг; 
збереження комерційної таємниці і забезпечення економічної безпеки суб’єкта 
підприємницької діяльності; підвищення продуктивності економічної системи; 
інноваційний розвиток; реалізація соціальних програм розвитку колективу 
суб’єкта підприємницької діяльності; оптимізація системи менеджменту; 
охорона та збереження навколишнього середовища тощо. 

Кожна функціональна стратегія має враховувати наступні маркетингові 
підходи: 

- що і для кого виробляється; 
- як і з яких ресурсів виробляється; 
- які умови створені для виробництва. 
У межах корпоративної стратегії виокремлюють такі функціональні 

стратегії розвитку: 
- стратегія розвитку виробництва, яка охоплює процеси 

товаропросування, формування каналів товароруху та кооперування як у межах 
національної економіки країни, так і за її межами з партнерами по ринку; 

- стратегія оптимізації техніко-технологічної бази;  
- стратегія формування інвестиційної політики суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
- стратегія інноваційного розвитку; 
- стратегія ресурсозбереження та ресурсоощадного господарювання; 
- стратегія соціального розвитку колективу; 
- стратегія оптимізації системи менеджменту тощо. 
Зупинимося детальніше на характеристиці змісту окремих 

функціональних стратегій. 
Стратегія розвитку виробництва містить: 
- шляхи досягнення цілей, формування умов та пошук 

інструментарію реалізації затверджених проектів розвитку економічної 
системи; 
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- прогнозування та планування обсягів виробництва та надання 
послуг за основними показниками господарської системи; 

- напрями територіального (географічного) розширення каналів збуту 
виробленої продукції (як у середині країни, так і за її межами); 

- забезпечення відповідності параметрів виробництва продукції 
досягнутому рівню розвитку техніки і технології; 

-- інноваційне оновлення ресурсної бази та підвищення техніко-

економічного рівня окремих виробництв тощо. 
Стратегія оптимізації техніко-технологічної бази ґрунтується на проектах 

динаміки виробничої програми з урахуванням прогнозів розвитку техніки, 
технології та організації виробничих, обслуговуючих та допоміжних процесів і 
містить наступні завдання: 

- формування цілей, умов і головних напрямів реалізації 
затверджених проектів розвитку окремих структурних підрозділів суб’єкта 
підприємницької діяльності та його виробничо-технічної бази (виробничих і 
невиробничих ділянок, найважливіших елементів структури основних фондів, 
процесів обслуговування тощо); 

- складання проектів модернізації, реконструкції (а у разі 
необхідності – і ліквідації окремих частин виробничо-технічної бази)з 
урахуванням ресурсних можливостей суб’єкта підприємницької діяльності; 

- розгляд проектів щодо створенню нових або підвищення 
ефективності експлуатації існуючих структурних елементів виробничо-

технічної бази; 
- внесення необхідних змін у форми концентрації, спеціалізації, 

кооперування виробництва і відображення цих змін у подальшому розвитку 
виробничої структури; 

- формування програм і умови реалізації інвестиційної політики, 
визначення ключових заходів, а також їх впливу на розвиток виробничої 
системи тощо. 

Стратегія інноваційного розвитку містить: 
- проекти розвитку інноваційної політики; 
- зміни кількості, професійної структури і рівня кваліфікації науково-

технічних працівників; 
- участь у розвитку загальнодержавних програм у галузі науково-

технічного прогресу, що торкаються інтересів суб’єкта підприємницької 
діяльності; 

- завдання розвитку патентної і ліцензійної політики для дослідження 
і розробки продукції і вдосконалення виробничо-технічної бази суб’єкта 
підприємницької діяльності тощо. 

Стратегія соціального розвитку колективу містить: 
- цілі, умови і основні напрями перспективної кадрової політики 

суб’єкта підприємницької діяльності і її очікуваний вплив на динаміку 
чисельності окремих категорій працівників, їх професійну і кваліфікаційну 
структуру; 



 

86 

- процедури переміщення кадрового складу та задоволення 
майбутніх потреб у персоналі для досягнення цілей економічної системи; 

- організаційне, соціально-економічне і ресурсне забезпечення 
необхідного рівня стабільності кадрів, дотримання трудової дисципліни, 
формування мотиваційних механізмів; 

- програми покращення умов праці та забезпечення її безпеки тощо. 
Стратегія оптимізації системи менеджменту зосереджується на: 
- формуванні цілей розвитку і удосконаленні комплексної системи 

управління суб’єктом підприємницької діяльності і його структурних елементів 
для забезпечення прийняття обґрунтованих рішень і ефективного використання 
інформаційних потоків; 

- впровадження сучасних засобів і методів управління у межах 
прийнятої комплексної концепції системи менеджменту; 

- удосконалення організаційних структур управління суб’єктом 
підприємницької діяльності; 

- формування ефективної інформаційної системи для управління 
суб’єктом підприємницької діяльності; 

- використання світового досвіду функціонування та розвитку 
менеджменту тощо. 

Подальше вивчення теми передбачає знайомство з типами та 
взаємозв’язком між функціональними стратегіями.  

У ході вивчення теми студенти самостійно знайомляться зі змістом таких 
стратегій, як стратегія маркетингової діяльності, стратегія організації 
виробництва, стратегія фінансового забезпечення суб’єкта підприємницької 
діяльності, стратегія екологічної рівноваги тощо. 

Студенти опановують, що являє собою організація формування 
функціональних стратегій суб’єкта підприємницької діяльності. Особливе місце 
у вивченні теми мають посісти проблеми здійснення контролю за процесами 
реалізації функціональних стратегій. 

Закінчуючи вивчення теми, студенти знайомляться з чинниками, що 
впливають на опрацювання стратегії бізнесу. До основних з них належать: 

 зміст діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; 
 роль підприємства на ринку (у регіоні); 
 взаємозв’язок спрямованості змісту стратегії та її окремих функцій 

на досягнення конкретних цілей та реалізацію місії суб’єкта підприємницької 
діяльності; 

 характер впливу виконання робіт з кожної функції стратегії на 
розвиток чи занепад суб’єкта підприємницької діяльності; 

 межі функцій стратегії та сфери інтересів виконавців; 
 переваги і недоліки окремих функцій, сильні та слабкі місця у їхній 

взаємодії; 
 наявність чи відсутність конфліктів у розв’язанні загальних 

проблем суб’єкта підприємницької діяльності; 
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 збалансованість між тенденціями розвитку суб’єкта 
підприємницької діяльності та компетенції фахівців (виконавців стратегії), їх 
професіоналізму, етичних норм. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Чинники розробки функціональної стратегії. 
2. Стратегія маркетингу. 

3. Фінансова стратегія. 
4. Інноваційна стратегія. 
5. Стратегія виробництва. 
6. Стратегія організаційного розвитку. 
7. Різниця між діловою та функціональною стратегію. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Які завдання виконує функціональна стратегія? 

2. Охарактеризуйте види функціональної стратегії. 
3. Як пов’язані між собою функціональні стратегії? 

4. Які чинники визначають функціональну систему? 

5. Охарактеризуйте стратегію маркетингу та наведіть власний приклад 
такої стратегії. 

6. Охарактеризуйте виробничу стратегію. Які завдання вона виконує? 

7. У чому полягає зміст стратегії організаційного розвитку? 

8. Які цілі має інноваційна стратегія? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Для характеристики функціональних стратегій необхідно: 
а) встановити взаємозв’язок між стратегіями бізнесу; 
б) застосувати метод Делфі; 
в) організувати навчання персоналу. 
 

2. Стратегія інноваційної діяльності охоплює: 
а) визначення місії підприємства; 
б) сканування зовнішнього середовища; 
в) процеси кардинального оновлення усіх сфер та напрямів діяльності 

підприємства. 
 

3. Стратегія ефективного маркетингу охоплює: 
а) процеси дослідження ринку, рекламування продукції, її доведення до 

кінцевого споживача; 
б) прогнозування зовнішнього середовища; 
в) визначення альтернативної вартості. 
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4. Стратегія фінансового забезпечення охоплює: 
а) процеси дослідження ринку, рекламування продукції, її доведення до 

кінцевого споживача; 
б) проблеми пошуку, формування та використання джерел забезпечення 

підприємства грошовими коштами і цінними паперами; 
в) процеси кардинального оновлення усіх сфер та напрямів діяльності 

підприємства. 
 

5. Стратегія екологічної рівноваги охоплює: 
а) проблеми пошуку, формування та використання джерел забезпечення 

підприємства грошовими коштами і цінними паперами; 
б) процеси дослідження ринку, рекламування продукції, її доведення до 

кінцевого споживача; 
в) проблеми забезпечення збалансованості між станом навколишнього 

середовища та господарськими потребами підприємства.. 
 

6. Стратегія соціального розвитку підприємства охоплює: 
а) проблеми задоволення соціальних потреб членів трудового колективу; 
б) проблеми забезпечення збалансованості між станом навколишнього 

середовища та господарськими потребами підприємства; 
в) проблеми пошуку, формування та використання джерел забезпечення 

підприємства грошовими коштами і цінними паперами. 
 

7. Процеси кардинального оновлення усіх сфер та напрямів діяльності 
підприємства є предметом: 

а) стратегії соціального розвитку; 
б) стратегії інноваційної діяльності; 
в) стратегії екологічної рівноваги. 
 

8. Процеси дослідження ринку, рекламування продукції, її доведення до 
кінцевого споживача є предметом: 

а) стратегії екологічної рівноваги; 
б) стратегії фінансового забезпечення; 
в) стратегії ефективного маркетингу. 
 

9. Одним з важливих аспектів організації формування функціональних 
стратегій підприємства є: 

а) здійснення контролю за процесом реалізації функціональної стратегії; 
б) забезпечення функціональних підрозділів методично-нормативними 

матеріалами; 
в) формування соціальної політики підприємства. 
 

10. Здійснення контролю за процесом реалізації функціональної стратегії 
розглядається як: 
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а) чинник підвищення ефективності господарювання; 
б) один з важливих аспектів організації формування функціональних 

стратегій підприємства; 
в) шлях забезпечення продуктивної праці. 
 

Практичні завдання: 

 

1 Обґрунтувати, з яких функціональних стратегій складається комплексна 
стратегія суб’єкта підприємницької діяльності на різних етапах його розвитку. 
Суб’єкт підприємницької діяльності навести самостійно.  

2 Охарактеризувати кожну функціональну стратегію у наведеному 
суб’єкті підприємницької діяльності.  

3 Охарактеризувати пріоритети у функціональних стратегіях у 
наведеному суб’єкта підприємницької діяльності. 

4 Охарактеризувати «критичні точки» в функціональних стратегіях у 
наведеному суб’єкті підприємницької діяльності.  

5 Обґрунтувати наявність у зовнішньому та внутрішньому середовищах 
факторів впливу на зміну пріоритетів у функціональних стратегіях.  

6 Побудувати ієрархію стратегій у наведеному суб’єкті підприємницької 
діяльності.  

7 Обґрунтувати, з яких стратегій складається комплексна стратегія у 
наведеному суб’єкті підприємницької діяльності на різних етапах його 
розвитку.  

8 Охарактеризувати основні напрямки товарно-ринкової стратегії у 
наведеному суб’єкті підприємницької діяльності.  

9 Обґрунтувати, які фактори впливають на вибір складових товарно-

ринкової стратегії у наведеному суб’єкті підприємницької діяльності. 
10 Охарактеризувати основні напрямки ресурсно-ринкової стратегію у 

наведеному суб’єкті підприємницької діяльності. 
11 Обґрунтувати, які фактори впливають на вибір складових ресурсно-

ринкової стратегії у наведеному суб’єкті підприємницької діяльності. 
12 Охарактеризувати технологічну стратегію у наведеному підприємстві. 
13 Обґрунтувати, які фактори впливають на вибір складових 

технологічної стратегії у наведеному суб’єкті підприємницької діяльності. 
14 Охарактеризувати інтеграційну стратегію у наведеному суб’єкті 

підприємницької діяльності.  
15 Охарактеризувати фінансово-інвестиційну стратегію у наведеному 

суб’єкті підприємницької діяльності.  
16 Обґрунтувати, які фактори впливають на вибір складових фінансово-

інвестиційної стратегії у наведеному суб’єкті підприємницької діяльності.  
17 Охарактеризувати соціальну стратегію у наведеному суб’єкті 

підприємницької діяльності. 
18 Обґрунтувати, які фактори впливають на вибір складових соціальної 

стратегії у наведеному суб’єкті підприємницької діяльності. 
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19 Скласти схему взаємодії комплексних та функціональних стратегій у 
суб’єкті підприємницької діяльності, що досліджується. 

 

Тема 9. Стратегія диверсифікації 
 

Основні терміни і поняття теми: Поняття стратегії диверсифікації. 
Основні фактори, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації. Різновиди 
стратегії диверсифікації. Стратегія концентричної (або вертикальної) 
диверсифікації. Горизонтальна диверсифікація. Стратегія конгломеративної 
диверсифікації.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії диверсифікації. 

 

Основні питання теми: 
9.1 Поняття стратегії диверсифікації. 
9.2 Різновиди стратегії диверсифікації. 
 

Основні положення теми  

 

Термін «диверсифікація» походить від лат. diversus – різний та facere – 

робити – і означає різноманіття, різносторонній розвиток. Диверсифікація 
виробництва – це одночасний розвиток декількох, не пов’язаних один з одним 
видів виробництва, розширення асортименту вироблюваних виробів. 

Диверсифікація – це різновид портфельної стратегії суб’єкта 
підприємницької діяльності, яка передбачає його вихід у нові сфери бізнесу. 

Стратегія диверсифікації застосовуються у тому разі, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності знаходить привабливі для себе можливості поза 
існуючим бізнесом. 

Диверсифікація виступає у двох формах: 
1) розширення асортименту товарів, організація нових видів 

виробництва у межах основної (традиційної для суб’єкта підприємницької 
діяльності) галузі; 

2) проникнення у нові галузі та сфери господарювання. Це може 
відбуватися як шляхом створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, 
так і шляхом переходу інших суб’єктів підприємницької діяльності до нового 
власника (через купівлю підприємств, їх злиття, об’єднання тощо). Таким 
чином, суб’єкти підприємницької діяльності поступово перетворюються у 
багатогалузеві комплекси. 

Диверсифікація виступає інструментом використання переваг 
комбінування, проникнення у нові, найприбутковіші галузі, стабілізація 
господарської діяльності суб’єктів ринку. Тому диверсифіковані суб’єкта 
підприємницької діяльності є більш стійкими і конкурентоспроможними 
порівняно з вузькоспеціалізованими, отримують можливість переливання 
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капіталу у найбільш прибуткові галузі. 
Диверсифікацію слід розглядати як організаційно-економічний чинник 

зростання ефективності виробництва. 

Диверсифікація є привабливою сферою здійснення інвестицій та 
зменшення ступеня ризику. 

Збуджувальними мотивами здійснення диверсифікації можуть бути: 
а) бажання стабілізувати фінансовий стан суб’єкта підприємницької 

діяльності; 
б) прагнення зменшити ризик; 
в) пошук сфер найбільш ефективного вкладення вільних коштів суб’єкта 

підприємницької діяльності, здійснення інвестицій; 
г) спроби досягти синергетичного ефекту. 
д) інші підприємницькі міркування. 
Чітка тенденція до диверсифікації напрямів діяльності окреслилася у 

ринкових країнах світу у 50-х роках XX ст. Водночас із посиленням тенденції 
до диверсифікації, кількісним і якісним розростанням цього явища 
розгорталися і наукові дослідження даної проблеми, які разом із практикою 
застосування відповідної стратегії теж еволюціонували. 

Наукові гіпотези диверсифікації: 
1) диверсифікація, безумовно, позитивно впливає на економічний і 

фінансовий стан суб’єкта підприємницької діяльності. Це ґрунтується на 
очевидному положенні про те, що будь-яка диверсифікація має приводити до 
зниження ризику і створення синергетичного ефекту. Але на практиці 
виявляється, що на першому етапі реалізації відповідної стратегії ефективність 
підприємницької діяльності зростає за рахунок раціонального перерозподілу 
ресурсів, а на другому етапі – ефективність знижується внаслідок зростання 
складності управління, виявлення суперечностей, невідповідностей в 
управлінських технологіях тощо; 

2) впливовість диверсифікацій залежить значною мірою від обраного її 
спрямування. Практика пересвідчила, що диверсифікація у галузях, які 
відповідали профілю суб’єкта підприємницької діяльності, виявлялися більш 
результативною, ніж проникнення у сфери, не пов’язані з основними 
напрямами діяльності. 

Отже, сьогодні диверсифікацію слід розглядати не як засіб для 
підвищення ефективності діяльності, а як умови її потенційного зростання. 

Як бачимо, формування синергетичного ефекту у практиці 
господарювання досить часто зумовлює вибір стратегії диверсифікації. 

Синергізм є важливим складовим елементом стратегії суб’єкта 

підприємницької діяльності. Синергитичний ефект виникає тоді, коли загальна 
ефективність від об'єднання зусиль буде більшою, ніж використання окремих 
переваг. 

І. Ансофф виокремлює чотири різновиди синергії (синергізму), які 
відображені на рис. 4. 

Так, синергізм продажу має місце, коли для декількох різновидів товарів 
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використовують одні й ті самі канали збуту. При цьому управління продажами 
відбувається з одного центру, або використовуються одні складські 
приміщення, використовується загальна реклама, засоби стимулювання збуту, 
вже набутий імідж тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сутність і різновиди синергізму (за І. Ансоффом) 
 

Оперативний синергізм є результатом ефективнішого використання 
техніко-технологічної бази та персоналу, розподілення витрат, проведення 
навчання кадрів тощо. 

Інвестиційний синергізм є результатом підвищення ефективності 
використання виробничих потужностей, ресурсного потенціалу, розширення 
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наукових досліджень і розробок, удосконалення технологічної бази та 
інноваційного розвитку. 

Синергізм менеджменту – чинить значний вплив на ефект у цілому, 
оскільки поєднуються зусилля різних рівнів організаційно-управлінської 
структури суб’єктів господарювання.  

А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд виділяють такі джерела, які можуть 
утворити синергетичний ефект: технологія виробництва; спільні вимоги до 
кваліфікації персоналу; єдині джерела постачання матеріальних ресурсів; 
потенціал для спільного виробництва; подібні технологічні методи та 
виробничі процеси; уніфікація підходів до маркетингу; створення єдиної 
збутової дилерської мережі; об’єднання зусиль щодо сервісу; використання 
спільної торгової марки тощо. 

При формуванні стратегії диверсифікації розрізняють два аспекти 
синергізму: 

1) потенційний – це той синергізм, який суб’єкт підприємницької 
діяльності очікує отримати у результаті реалізації стратегії диверсифікації; 

2) реальний – той синергізм, який є результатом впровадження 
стратегії диверсифікації. 

Необхідність виділення цих двох аспектів (різновидів) синергізму 
пояснюється тим, що очікуваний синергізм не завжди перетворюється на 
реальний. 

При вивченні теми студенти знайомляться з мотивами для обґрунтування 
необхідності диверсифікації: 

1) наступальні мотиви – розподіл ризиків, розподіл ресурсів, розміщення 
надлишкових коштів; отримання прямих фінансових вигод; проникнення у 
сфери діяльності з високою рентабельністю; використання взаємодоповнюючих 
ресурсів; 

2) оборотні мотиви – запобігання зайвих витрат; небезпека падіння 
попиту; поява товарів-замінників; поява нових конкурентів тощо. 

Причини диверсифікації діяльності підприємства відображені на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Причини, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації 
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Основна причина диверсифікації – прагнення суб’єкта підприємницької 
діяльності зменшити залежність від обмеженої товарної номенклатури. За 
теорією життєвого циклу товару будь-який товар рано чи пізно вступить у 
стадію спаду. Це призведе до зменшення попиту на товар, і, як результат – 

поступову втрату прибутку і зниження рентабельності діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Тому, щоб зменшити ризик від діяльності в одній галузі, суб’єкти 
підприємницької діяльності диверсифікують свою діяльність, виходять у нові 
для них сфери бізнесу. 

Серед інших причин диверсифікації можна визначити наступні: 
поява нових технологій, що дає можливість освоїти ті сфери бізнесу, які є 

новими не лише для нього, а й для ринку, й відповідно забезпечить йому статус 
технологічного лідера; 

привабливість нової галузі, її потенційна прибутковість для суб’єктів 
господарювання та наявність необхідних коштів для входу у цю галузь; 

забезпечення значного синергетичного ефекту діяльності тощо. 
Джерела диверсифікаційних процесів: 
а) через створення внутрішніх умов для розвитку компетенцій, 

накопичення ресурсів, формування досвіду та навичок, необхідних для 
здійснення якісних змін; 

б) через зовнішній організаційний розвиток – за рахунок придбання нових 
технологій, підприємств чи їх окремих підрозділів; злиття (об’єднання) з 
іншими підприємствами, що функціонують як у споріднених, так і у 
неспоріднених зонах (галузях).  

Стратегія диверсифікації застосовується з метою уникнути надмірної 
залежності суб’єкта підприємницької діяльності від одного господарського 
підрозділу чи одного асортиментного набору продукції, а також у тому 
випадку, коли суб’єкт підприємницької діяльності бажає покинути ринки, що 
згортаються, або ринки, що знаходяться у стані застою. 

Реалізація стратегії диверсифікації передбачає опрацювання нових 
продуктів і нових ринків. Тому вона є найбільш ризикованою, оскільки ніколи 
немає впевненості, що нові ринки готові прийняти нову продукцію і вона буде 
користуватися попитом споживачів. 

Досвід опрацювання такої стратегії різними суб’єкта підприємницької 
діяльності показує, що вони рідко зупиняють свій вибір на якомусь одному 
варіанті. Найчастіше загальна стратегія являє собою ту чи іншу їх комбінацію, а 
послідовність їх реалізації визначається значущістю та очікуваними 
результатами кожної. 

Диверсифікація має не лише позитивні, але і негативні наслідки. 
Основний ризик пов’язаний з розпорошенням ресурсів, сил та складністю 
управління комбінованими суб’єктами підприємницької діяльності. 

Основні чинники, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації: 
 ринки для здійснюваного бізнесу виявляються у стані насичення 

або ж скорочення попиту на продукт внаслідок того, що продукт знаходиться 
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на стадії відмирання; 
 поточний бізнес дає перевищення потреби надходження грошей, які 

можуть бути прибутково вкладені в інші сфери бізнесу; 
 новий бізнес може викликати синергетичний ефект, наприклад, за 

рахунок кращого використання обладнання, комплектації виборів, оптимізації 
використання сировини тощо; 

 антимонопольне регулювання не дозволяє подальшого розширення 
бізнесу у межах певної галузі; 

 можуть бути скороченими втрати від податків; 
 може бути полегшеним вихід на світові ринки; 
 можуть бути залучені нові кваліфіковані кадри та краще 

використаний наявний потенціал менеджерів. 
Різновиди стратегій диверсифікації: 
а) стратегія центрованої диверсифікації – базується на попиту та 

використання додаткових можливостей виробництва нових продуктів, які 
містяться в існуючому бізнесі. Тобто існуюче виробництво залишається у 
центрі бізнесу, а нове виникає виходячи з тих можливостей, які потенційно є в 
основному ринку, у використовуваних технологіях або ж в інших сильних 
сторонах функціонування суб’єкта підприємницької діяльності; 

б) стратегія горизонтальної диверсифікації – передбачає пошук 
можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що 
потребує нової технології, відмінної від використовуваної. У такій стратегії 
суб’єкт підприємницької діяльності має орієнтуватися на виробництво таких 
технологічно не пов’язаних продуктів, які б використовували вже наявні 
можливості. Так як новий продукт має бути орієнтованим на споживача 
основного продукту, то за своїми якостями він має бути супутнім продукту, що 
вже виробляється. Важливою умовою реалізації такої стратегії є попередня 
оцінка власної компетентності у виробництві нового продукту; 

в) стратегія конгломератної диверсифікації – полягає у тому,що суб’єкт 
підприємницької діяльності розширюється за рахунок виробництва продуктів, 
технологічно не пов’язаних з продуктами, що вже виробляються, які 
реалізуються на нових ринках. Це одна з найскладніших стратегій розвитку, 
оскільки її успішне здійснення залежить від багатьох чинників, у першу чергу 
від компетентності персоналу,менеджерів, сезонності ринку, наявності 
необхідних коштів тощо;  

г) споріднена (пов'язана) диверсифікація – забезпечує стратегічну 
відповідність між існуючим і новим бізнесом суб’єкта підприємницької 
діяльності. У результаті такої стратегічної відповідності теж виникає 
синергетичний ефект; 

д) неспоріднена (непов'язана) диверсифікація – являє собою різновид 
стратегії диверсифікації, за якої суб’єкт підприємницької діяльності виходить у 
нові сфери бізнесу, не пов'язані ні з її існуючою діяльністю, ні з її споживачами. 

Основною перевагою стратегії непов'язаної диверсифікації, є те, що у 
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суб’єкта господарювання зменшується ризик від діяльності лише на одному 
цільовому ринку, який може скоротитися, і підвищуються можливості щодо 
маневрування інвестиціями у межах портфеля бізнесу. 

Характеризуючи переваги непов'язаної диверсифікації, А. А. Томпсон і А. 
Дж. Стрікленд зазначають: 

комерційний ризик розпорошений за різними галузями економіки, що 
робить суб’єкта підприємницької діяльності менш залежним від проблем, які 
можуть виникнути у певній сфері діяльності. Хоча подібний аргумент може 
бути наведений також і щодо пов'язаної диверсифікації,але злиття не визначає, 
як цей ризик розподілений. Тому диверсифікація у непов'язані галузі може 
відзначатися ефективнішим засобом розподілення різних ризиків у порівнянні з 
пов'язаною диверсифікацією, оскільки інвестиції можуть бути розподілені між 
зовсім різними видами діяльності; 

фінансові ресурси можуть бути інвестовані у ту галузь, яка має 
найпривабливіші перспективи з погляду забезпечення рентабельності. 
Надходження з галузей з низькою нормою прибутку можуть бути спрямовані на 
придбання та розширення підприємств з високим потенціалом зростання й 
отримання прибутку; 

внутрішня норма прибутку у цілому стабілізується, оскільки певні втрати 
в одній галузі можуть бути частково компенсованими за рахунок іншої; 

з накопиченням досвіду системою менеджменту стабілізується 
фінансовий стан підприємства. 

Але поряд з перевагами неспоріднена диверсифікація має і суттєві 
недоліки: 

по-перше, стратегія неспорідненої диверсифікації характеризується 
найвищим ризиком у порівнянні з усіма іншими стратегіями; 

по-друге, непов’язана диверсифікація не дає можливості (на відміну від 
пов'язаної диверсифікації) використовувати синергетичний ефект як джерело 
створення конкурентних переваг суб’єктів господарювання; 

по-третє, ускладнюється система управління. 
А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд наводять наступні приклади 

спорідненої диверсифікації: 
входження у галузь, де збутові можливості і рекламна діяльність можуть 

використовуватися спільно; 
використання споріднених технологій; 
передача ноу-хау чи досвіду з одного різновиду діяльності до іншого; 
надання торгової марки (бренду) і репутації новому продукту чи послузі; 
купівля суб’єктів господарювання у нових галузях для підтримки 

основного різновиду діяльності. 
У світовій економічній практиці підприємства часто вдаються до 

використання стратегії реструктуризації при здійсненні диверсифікації 
діяльності. 

Реструктуризація – це комплекс реорганізаційних заходів, які мають на 
меті вихід підприємства з кризи і забезпечення його подальшого розвитку. 
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Завданнями стратегії реструктуризації є: 
- відновлення конкурентоспроможності і платоспроможності; 
- забезпечення виживання суб’єкта підприємницької діяльності тощо. 
Стратегія реструктуризації використовується за умов: 
- відсутності можливості обрання іншої стратегії; 
- неможливості формування низки конкурентних переваг; 
- виникнення значних економічних проблем в окремих структурних 

підрозділах суб’єкта підприємницької діяльності; 
- у випадку появи нових товарів та технологій; 
- при виникненні потреби у перегляді стратегічної політики у зв’язку 

із кардинальними змінами зовнішніх умов функціонування суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

- у разі істотних кадрових змін; 
- при появі можливості створення нового підрозділу суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
Перед тим, як прийняти рішення щодо стратегії диверсифікації, М. 

Портер пропонує застосувати три тести: 
тест на привабливість; 
тест на вартість; 
тест на додаткові вигоди. 
Тест на привабливість передбачає, що ті галузі, які обрані для 

диверсифікації, мусять мати привабливу структуру: вони мають бути 
перспективними, прибутковими, мати велику місткість ринку та низькі бар'єри 
входу. Але проблема полягає у тому, що привабливі галузі, як правило, мають 
високі бар'єри входу. Тому, вирішуючи дилему «привабливість галузі – бар’єри 
входу у галузь», непривабливі галузі як об'єкт диверсифікації необхідно 
розглядати лише у тому разі, коли підприємство зможе власними діями змінити 
ситуацію у галузі чи її структурі. 

Тест на вартість передбачає врахування коштів на входження у галузь. 
Сутність полягає у тому, що витрати, пов'язані з входженням у нову галузь, 
мають бути виправдані майбутніми доходами від діяльності у цій галузі. 

Тест на додаткові вигоди від діяльності у диверсифікованій галузі 
передбачає, що вона буде мати стійку конкурентну перевагу та забезпечуватиме 
можливості піднесення конкурентоспроможності суб’єкта підприємницької 
діяльності у цілому. Додаткові вигоди оцінюються за синергетичним ефектом, 
який виникає від стратегічної відповідності між існуючою і новою галуззю. 

Аналіз рівня диверсифікації суб’єкта підприємницької діяльності можна 
виконувати багатьма методами, але найбільш поширеним у світовій практиці є 
метод Річарда Румельта, де суб’єкт підприємницької діяльності є поділеним на 
центри ділової активності, кожен з яких автоматично керується і у кожному 
виробляється один або декілька товарів, що щільно пов’язані між собою не 
лише виробничими, але й ринковими зв’язками, для цього розраховуються такі 
4 показники: 

1) показник спеціалізації – визначає частку обсягу реалізації найбільшого 
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за цим показником центру у загальній для суб’єкта підприємницької діяльності 
величині такого показника; 

2) показник рівня централізації бізнес-успіху – показує відносний внесок 
у доходи основних напрямів діяльності, які використовують одні і ті ж ключові 
чинники успіху: конкурентні переваги, ресурси, компетенції тощо; 

3) показник рівня взаємозв’язків – ним вирівнюється частка обсягу 
продажу груп напрямів діяльності, найщільніше пов’язаних між собою; 

4) показник рівня вертикальної інтеграції – відносна характеристика 
стану того виду диверсифікації, що відображає частку торгового обороту 
сировини, напівфабрикатів і готової продукції, які отримуються у результаті 
одного виробничого процесу. 

Диверсифікація здійснюється у наступних вимірах: 
 просторовому – це географічна диверсифікація. Вона починається 

тоді, коли суб’єкт підприємницької діяльності виходить зі звичного 
(традиційного) ринку і починає атакувати ринки в інших географічних зонах 
(інших країнах); 

 сутнісному – він представлений вертикальною або горизонтальною 
диверсифікації (вертикальної інтеграції) відбувається об’єднання 
технологічного послідовних видів виробничої діяльності, які являють собою 
ланки виробничого процесу у масштабі макроекономічної системи. 
Горизонтальна диверсифікація передбачає сутнісний розвиток напрямів 
підприємницької діяльності через включення пов’язаних певним чином, або не 
пов’язаних із вихідним набором напрямів діяльності. 
 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Сутність і зміст диверсифікаційних процесів. 
2. Методологія диверсифікації діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
3. Принципи диверсифікації. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте зміст і наведіть приклади стратегії диверсифікації. 
2. Які Ви знаєте варіанти стратегії диверсифікації? 

3. Розкрийте зміст і наведіть приклад стратегії концентричної 
диверсифікації. 

4. Які дії компанії передбачає реалізація стратегії конгломеративної 
диверсифікації? 

5. За яких умов доцільним є використання стратегії горизонтальної 
диверсифікації? 

 

 

 



 

99 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Диверсифікація – це: 
а) одночасний розвиток багатьох, не пов’язаних один з одним видів 

виробництва; 
б) один з видів діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; 
в) ознака спеціалізації суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

2. Синергетичний портфель – це: 
а) вартісні переваги фірми; 
б) фаза «обережного розвитку» суб’єкта підприємницької діяльності; 
в) група підприємницьких підрозділів, що належать одному власнику і 

стратегічно пов’язані один з одним. 
 

3. Стратегічні переваги, що виникають при об’єднанні двох або більшої 
кількості підприємств в одних руках, мають назву: 

а) сканування; 
б) синергія; 
в) моніторинг. 
 

4. Проникнення у нові галузеві та сфери господарювання відбувається 
шляхом: 

а) виконання розпоряджень органів місцевого самоврядування; 
б) створення нових підприємств або переходу інших суб’єктів 

підприємницької діяльності до нового власника; 
в) дотримання конституційних вимог. 
 

5. Наступальні мотиви диверсифікації – це: 
а) розподіл ризиків, ресурсів, розміщення надлишкових коштів; 

отримання прямих фінансових вигод; проникнення у сфери діяльності з 
високою рентабельністю; використання взаємодоповнюючих ресурсів; 

б) запобігання зайвих витрат; небезпека падіння попиту; поява товарів 
замінників; поява нових конкурентів тощо; 

в) розширення поля діяльності. 
 

6. Оборотні мотиви диверсифікації – це: 
а) розподіл ризиків, ресурсів, розміщення надлишкових коштів; 

отримання прямих фінансових вигод; проникнення у сфери діяльності з 
високою рентабельністю; використання взаємодоповнюючих ресурсів; 

б) запобігання зайвих витрат; небезпека падіння попиту; поява товарів 
замінників; поява нових конкурентів тощо; 

в) розширення поля діяльності. 
 

7. Розподіл ризиків, ресурсів, розміщення надлишкових коштів; 
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отримання прямих фінансових вигод; проникнення у сфери діяльності з 
високою рентабельністю; використання взаємодоповнюючих ресурсів – це: 

а) оборотні мотиви диверсифікації; 
б)наступальні мотиви диверсифікації; 
в) розширення поля діяльності. 
 

8. Запобігання зайвих витрат; небезпека падіння попиту; поява товарів 
замінників; поява конкурентів тощо – це: 

а) оборотні мотиви диверсифікації; 
б) наступальні мотиви диверсифікації; 
в) розширення поля діяльності. 
 

9. Стратегія диверсифікації застосовується з метою: 
а) уникнути надмірної залежності суб’єкта підприємницької діяльності 

від одного господарського підрозділу як одного асортиментного набору 
продукції тощо; 

б) розширити кількість робочих місць; 

в) впровадити нову технологічну лінію. 
 

10. Стратегія центрової диверсифікації: 
а) передбачає пошук можливостей зростання на існуючому ринку за 

рахунок нової продукції, що потребує нової технології, відмінної від 
використовуваної; 

б) полягає у розширенні виробництва за рахунок продукції, технологічно 
не пов’язаної з тією, ще реалізується на нових ринках; 

в) базується на пошуку та використанні додаткових можливостей 
виробництва нових продуктів, які містяться в існуючому бізнесі. 

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Суб’єкт підприємницької діяльності, отримавши у І році 
дохід у розмірі 1 млн. грн., приймає рішення покласти гроші у банк, на депозит 
під 12 % річних. Якщо використати ці кошти у виробництві, вони у ІІ році 
принесуть прибуток у розмірі 278 тис. грн. Усі витрати підприємства у ІІ році 
становлять 800 тис. грн. 

Необхідно визначити: 
1. Чи вірне рішення прийняли? Чому? 

2. Рентабельність підприємства у ІІ році. 
За результатами розрахунків запропонуйте стратегію розвитку, вибір 

обґрунтуйте. 
 

Завдання 2. Суб’єкт підприємницької діяльності, виробник побутової 
техніки, має намір узяти в оренду 10 га землі на території західної України для 
вирощування зерна та у подальшому повністю змінити вид діяльності на 
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виробництво хлібу. Орендна плата становитиме 100 000 грн., при цьому чистий 
прибуток складе 201 000 грн. Чи є доцільним реалізація задуму, якщо витрати 
на обробку землі та збір урожаю складають 100 000 грн. Яку стратегію, на 
Вашу думку, слід застосувати та якими чинниками ви керувалися? 

 

Завдання 3. Суб’єкт підприємницької діяльності на регіональному ринку 
працював як монополіст. Згодом почала відчуватися дія однієї з конкурентних 
сил галузі (за М. Портером) – з’явилося декілька конкурентів. Показники 
діяльності до прояву дії зазначеної сили та після прояву наводяться у таблиці 
18. 

 

Таблиця 18 – Вихідні дані 

Показники До прояву дії Після прояву 
дії 

Обсяг випуску продукції, млн. грн. 816 816 

Обсяг збуту продукції, млн. грн. 816 773 

Прибуток, тис. грн. 728 621 

Витрати, тис. грн. 424 618 

 

Необхідно визначити: 
1. Зміни показників. 
2. Які наслідки може мати для підприємства небажання змінити свою 

стратегію у зв’язку з проявом дії однієї з конкурентних сил галузі (за М. 
Портером). 

Запропонуйте один з різновидів стратегії для суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

 

Тема 10. Стратегія диференціації 
 

Основні терміни і поняття теми: Особливості стратегії диференціації. 
Джерела унікальності (фактори диференціації). Основні підходи та вимоги до 
розробки стратегії диференціації. Підходи до створення купівельної цінності. 
Використання факторів диференціації, що знижують витрати покупця з 
використання продукції. Використання особливостей продукції, що 
диференціюють, що збільшують результативність його застосування. Додання 
продукції таких особливостей і характеристик, що підвищують ступінь 
задоволення споживачів, але не в результаті економії, а шляхом використання 
інших особливостей.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії диференціації. 
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Основні питання теми: 
10.1 Особливості стратегії диференціації. 
10.2 Основні підходи та вимоги до розробки стратегії диференціації. 

 

Основні положення теми  

 

Стратегія диференціації стає привабливим конкурентним підходом у міру 
того як споживчі запити і переваги стають різноманітними і не можуть більше 
задовольнятися стандартними товарами. 

Диференціація має на увазі використання елементів унікальності у 
виробництві і маркетингу продукції, що представляють цінність для покупців. 
Для того щоб стратегія диференціації була успішною, фірма повинна вивчити 
запити і поводження споживачів, знати, чому покупці віддають перевагу, як 

вони уявляють собі «цінність» товару і за що готові платити. 
Конкурентна перевага з'являється, коли досить велика кількість покупців 

стає зацікавленим у пропонованих диференційованих характеристиках товару. 
Чим сильніше зацікавленість покупців у різноманітних характеристиках 
пропонованої продукції, тим сильніше конкурентна перевага. 

М. Портер виділяє наступні джерела унікальності (фактори 

диференціації): 
характеристики продукту (специфічні споживчі властивості, особливо 

поліпшена якість), а також ефективність його використання; 
додаткові послуги(доставка, ремонт, продаж у кредит тощо); 

якісна перевага сировинних матеріалів; 
технологічні і науково-технічні переваги; 
рівень і інтенсивність маркетингових досліджень; 
процедури виконання різних функцій (контроль якості товару, система 

обслуговування споживачів); 
дислокація; 
якість робочої сили (навички і досвід працівників); 
рівень вертикальної інтеграції (впливає на можливість суб’єкта 

підприємницької діяльності контролювати якість напівфабрикатів, а також 
проміжних процесів). 

Успішна диференціація дозволяє суб’єкту підприємницької діяльності: 
1) установити підвищену ціну на товар/послугу, що дозволяє мати так 

називану премію, що представляє собою різницю між ціною, призначуваної 
виробником, і середньою ціною в галузі; 

2) збільшити обсяг продажів (тому що велика кількість покупців 
залучається завдяки відмітним характеристикам товару); 

3) завоювати лояльність покупців до своєї товарної марки (тому що деякі 
клієнти стають дуже прив'язаними до додаткових характеристик продукції). 

Диференціація проходить успішно, якщо витрати по її проведенню 
покриваються за рахунок збільшення ціни на модифікований і модернізований 
товар. Диференціація зазнає невдачі у випадку, якщо покупці не бачать ніякої 
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цінності в унікальності товарної марки, щоб придбати цей товар замість товару 
конкурентів, і (або) якщо підхід до диференціації може бути легко 
скопійований і застосований конкурентами. 

Стратегія диференціації може бути реалізована у виді сильної стратегії, 
якщо в наявності: 

1) особливі вимоги до матеріально-технічного забезпечення тих ланок 
виробництва або надання послуг, що здійснюють найсильніший вплив на якість 
кінцевого продукту; 

2) дії, пов’язані зі створенням товару на базі нових досліджень і розробок, 
дозволяють потенційно поліпшити характеристики виробів, розширити сфери 
кінцевого використання і застосування товару, зробити його більш 
різноманітним, скоротити час розробки нових моделей; 

3) орієнтація виробничого процесу на дослідження і розробки, що 
дозволяє використовувати більш діючі ефективні технології, а також 
підвищувати якість і привабливість товару; 

4) застосування більш зроблених виробничих процесів, що дозволяють 
підвищити ступінь зацікавленості покупців у виробництві і продажі даного 
товару; 

5) дії по обслуговуванню клієнтів, проведенню маркетингових 

досліджень і забезпеченню продажів, що сприяють створенню відмітних 
характеристик, таких як допомога покупцеві, швидке обслуговування і ремонт, 
більш якісна і повна інформація про товар, швидке виконання замовлення 
тощо. 

Таким чином, на думку А. Томпсона, ключем до успіху стратегії 
диференціації є створення купівельної цінності відмінним від конкурентів 
образом. Існують три основних підходи до створення купівельної цінності: 

розробка таких характеристик і особливостей товару, що сприяють 
зниженню сукупних витрат споживача по використанню продукції; 

розробка таких особливостей товару, що підвищують результативність 
його застосування споживачем; 

розробка таких особливостей товару, що підвищують ступінь 

задоволення споживачів, але не в результаті економії, а за рахунок так званих 
факторів значимості. 

Нижче розглянутий набір дій і рішень, що сприяють створенню 
купівельної цінності відповідно до приведених вище підходів. 

Перший підхід – використання факторів диференціації, що знижують 
витрати покупця з використання продукції: 

скорочення непотрібних відходів, що викидаються покупцем, і 
матеріалів; особливості – використання зворотних компонентів (посуд, 
макулатура тощо); 

скорочення витрат праці покупців; особливості – спеціальні 
пристосування для зборки, модулятори для заміни змінних компонентів; 
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скорочення витрат часу покупця при використанні даного товару; 
особливості – виробу з більшою продуктивністю, можливість використання 

готових запасних частин; 
скорочення витрат покупця по збереженню; приклад - постачання «точно 

вчасно»; 

скорочення витрат покупця по знищенню відходів і по контролі за 
забрудненням; особливість – можливість наступної переробки відходів; 

скорочення витрат покупця по матеріально-технічному забезпеченню; 
особливість – комп'ютеризована система приймання замовлень і виписки 
рахунків; 

зниження витрат на обслуговування і ремонт; приклад – виняткова 
особливість устаткування; 

зниження витрат покупця на інсталяцію, постачання або фінансування; 
приклад – оплата протягом 90 днів по тій же ціні, що і за наявні; 

скорочення потреби покупця в інших товарах/послугах (електроенергія, 
захисне устаткування, охорона, інспекція якості, інші інструменти і механізми); 
приклад – високоефективне силове устаткування на рідкому паливі; 

збільшення вигоди від використання моделі; 
зниження витрат покупця на ремонт у випадку раптової поломки; 

приклад – тривалий гарантійний ремонт; 
зниження витрат покупця на технічний персонал; особливість – 

безкоштовна технічна допомога і підтримка з боку фірми-продавця; 
підвищення ефективності виробничого процесу в покупця; 
особливості – підвищення продуктивності устаткування, краща його 

спряженість з допоміжним устаткуванням. 
Другий підхід – використання особливостей товару, що диференціюють, 

що збільшують результативність його застосування: 
пропозиція покупцям продукції з великими можливостями, з більшим 

ступенем довговічності, більш зручну або більш легку в експлуатації; 
розробка більш «чистого» товару або товару, що вимагає меншої 

профілактики в порівнянні з продукцією конкурентів; 
підвищення стандартів виготовлення в порівнянні з існуючими; 
відповідність вимогам покупців у більшому ступені, чим це пропонують 

конкуренти; 
надання покупцеві можливості самому доповнити товар або пізніше 

одержати більш зроблену модель, запропоновану до продажу; 
надання покупцеві більшої гнучкості в пристосуванні своєї продукції до 

запитів їхніх клієнтів; 
постійне підвищення якості товарів, що випускаються (послуг). 
Третій підхід складається в доданні товарові таких особливостей і 

характеристик, що підвищують ступінь задоволення споживачів, але не в 
результаті економії, а шляхом використання інших особливостей. Наприклад, 
такі компанії, як Rolex, Cartіer, Jaguar, одержують конкурентна перевага, 
заснована на диференціації, використовуючи бажання покупців підкреслити 



 

105 

свій статус, імідж, значимість, визначений стиль, винятковість положення і 
спосіб життя. 

При розробці стратегії диференціації необхідно враховувати, що фірма, 
стратегія диференціації якої орієнтована на створення незначних додаткових 
цінностей і характеристик, активно пропагуючи таку додаткову цінність, може 
встановлювати більш високі ціни, чим компанія, що створює реальні цінності 
для покупця і не повідомляє йому про це. У своїх дослідженнях М. Портер 

відзначає: «Покупці рідко платять за цінність, яку вони не усвідомлюють, якою 
б дійсно унікальною вона не була». 

Таким чином, підвищена ціна – це те, що стратегія диференціації 
пропонує за дійсно збільшену цінність для покупця і за цінність, усвідомлену 
ним. Реальна й усвідомлена цінності можуть розрізнятися в тому випадку, якщо 
покупці виходячи зі свого досвіду недостатньо оцінюють усі характеристики і 
властивості товару. Найчастіше споживач судить про цінності виробу, 
ґрунтуючись на зовнішніх ознаках, таких як ціна (при неціновій конкуренції), 
привабливість упакування, інтенсивність рекламної кампанії, змістовність 
реклами, якість презентацій товару, список клієнтів фірми, частка фірми на 
ринку тощо. Такі ознаки можуть бути досить вагомими, коли: 

диференціація носить чисто суб'єктивний характер або складна для 
розуміння; 

покупець здобуває товар уперше; 
повторні покупки рідкі; 
коли покупці недосвідчені. 
Слід зазначити, що спроби використання диференціації звичайно 

пов'язані з підвищенням витрат. Для того щоб диференціація була вигідною для 
компанії, необхідно або підтримувати витрати на її проведення нижче рівня 
підвищеної ціни, по якій можна запропонувати на ринку товар з додатковими 

характеристиками (при цьому норма прибутку на продану одиницю виробу 
повинна зростати), або компенсувати невелику норму прибутку значним 
зростанням обсягу продажів. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Використання елементів унікальності у виробництві і маркетингу 
продукції, що представляють цінність для покупців. 

2. Фактори диференціації. 
3. Функції диференціації. 
4. Умови стратегії диференціації. 
5. Ключ стратегії диференціації – створення купівельної цінності. 
6. Підходи щодо створення купівельної цінності. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Назвіть джерела унікальності (фактори диференціації) за М. Портером. 
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2. За яких умов стратегія диференціації буде ефективною? 

3. Які можливості для фірми створює стратегія диференціації? 

4. Наведіть приклади підходів різних компаній до диференціації. 
5. Які існують підходи до створення купівельної цінності. 
6. Характеризуйте зв’язок між стратегією диференціації і ціновою 

стратегією. 
Тестові завдання для самоконтролю: 

 

1. Стратегія диференціації стає привабливим конкурентним підходом: 

а) у міру того як споживчі запити і переваги стають різноманітними і не 
можуть більше задовольнятися стандартними товарами; 

б) у міру того як споживчі запити і переваги стають однотипними; 

в) у міру того як споживчі запити мають тенденцію до скорочення. 

 

2. Диференціація має на увазі використання елементів: 

а) універсальності у виробництві і маркетингу продукції; 
б) унікальності у виробництві і маркетингу продукції, що представляють 

цінність для покупців; 

в) однотипності у виробництві і маркетингу продукції, що представляють 
економію для покупців. 

 

3. Фактори диференціації: 
а) дислокація; 
б) якісна перевага сировини; 
в) характеристику продукту. 
 

4. Диференціація проходить успішно, якщо: 

а) витрати по її проведенню покриваються за рахунок зниження ціни на 

модифікований і модернізований товар; 
б) витрати по її проведенню покриваються за рахунок збільшення ціни на 

модифікований і модернізований товар. 
 

5. Успішна диференціація дозволяє суб’єкту підприємницької діяльності: 
а) установити підвищену ціну на товар/послугу, що дозволяє мати так 

називану премію, що представляє собою різницю між ціною, призначуваної 
виробником, і середньою ціною в галузі; 

б) збільшити обсяг продажів (тому що велика кількість покупців 
залучається завдяки відмітним характеристикам товару); 

в) завоювати лояльність покупців до своєї товарної марки (тому що деякі 
клієнти стають дуже прив'язаними до додаткових характеристик продукції). 

 

6. Диференціація зазнає невдачі у випадку, якщо: 

а) покупці не бачать ніякої цінності в унікальності товарної марки, щоб 
придбати цей товар замість товару конкурентів; 
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б) підхід до диференціації може бути легко скопійований і застосований 
конкурентами; 

в) усі відповіді вірні. 
 

7. На думку А. Томпсона, ключем до успіху стратегії диференціації є: 

а) створення купівельної цінності відмінним від конкурентів образом; 
б) створення купівельної цінності аналогічним із конкурентів образом. 

 

8. Перший підхід – використання факторів диференціації, що знижують 
витрати покупця з використання продукції передбачає: 

а) скорочення непотрібних відходів, що викидаються покупцем, і 
матеріалів; скорочення витрат праці покупців; скорочення витрат часу покупця 
при використанні даного товару; скорочення витрат покупця по збереженню; 
скорочення витрат покупця по знищенню відходів і по контролі за 
забрудненням; скорочення витрат покупця по матеріально-технічному 

забезпеченню; зниження витрат на обслуговування і ремонт; зниження витрат 
покупця на інсталяцію, постачання або фінансування; скорочення потреби 
покупця в інших товарах/послугах; збільшення вигоди від використання 
моделі; зниження витрат покупця на ремонт у випадку раптової поломки; 
приклад – тривалий гарантійний ремонт; зниження витрат покупця на 
технічний персонал; підвищення ефективності виробничого процесу в покупця; 

б) пропозиція покупцям продукції з великими можливостями, з більшим 
ступенем довговічності, більш зручну або більш легку в експлуатації; розробка 
більш «чистого» товару або товару, що вимагає меншої профілактики в 
порівнянні з продукцією конкурентів; підвищення стандартів виготовлення в 
порівнянні з існуючими; відповідність вимогам покупців у більшому ступені, 
чим це пропонують конкуренти; надання покупцеві можливості самому 
доповнити товар або пізніше одержати більш зроблену модель, запропоновану 
до продажу; надання покупцеві більшої гнучкості в пристосуванні своєї 
продукції до запитів їхніх клієнтів; постійне підвищення якості товарів, що 
випускаються (послуг); 

в) в доданні товарові таких особливостей і характеристик, що підвищують 
ступінь задоволення споживачів, але не в результаті економії, а шляхом 
використання інших особливостей. 

 

9. Другий підхід – використання особливостей товару, що 

диференціюють та збільшують результативність його застосування передбачає: 
а) скорочення непотрібних відходів, що викидаються покупцем, і 

матеріалів; скорочення витрат праці покупців; скорочення витрат часу покупця 
при використанні даного товару; скорочення витрат покупця по збереженню; 
скорочення витрат покупця по знищенню відходів і по контролі за 
забрудненням; скорочення витрат покупця по матеріально-технічному 

забезпеченню; зниження витрат на обслуговування і ремонт; зниження витрат 
покупця на інсталяцію, постачання або фінансування; скорочення потреби 
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покупця в інших товарах/послугах; збільшення вигоди від використання 
моделі; зниження витрат покупця на ремонт у випадку раптової поломки; 
приклад – тривалий гарантійний ремонт; зниження витрат покупця на 
технічний персонал; підвищення ефективності виробничого процесу в покупця; 

б) пропозиція покупцям продукції з великими можливостями, з більшим 
ступенем довговічності, більш зручну або більш легку в експлуатації; розробка 
більш «чистого» товару або товару, що вимагає меншої профілактики в 
порівнянні з продукцією конкурентів; підвищення стандартів виготовлення в 
порівнянні з існуючими; відповідність вимогам покупців у більшому ступені, 
чим це пропонують конкуренти; надання покупцеві можливості самому 
доповнити товар або пізніше одержати більш зроблену модель, запропоновану 
до продажу; надання покупцеві більшої гнучкості в пристосуванні своєї 
продукції до запитів їхніх клієнтів; постійне підвищення якості товарів, що 
випускаються (послуг); 

в) підвищення ступеня задоволення споживачів, але не в результаті 
економії, а шляхом використання інших особливостей. 

 

10. Третій підхід складається в доданні товарові таких особливостей і 
характеристик та передбачає: 

а) скорочення непотрібних відходів, що викидаються покупцем, і 
матеріалів; скорочення витрат праці покупців; скорочення витрат часу покупця 
при використанні даного товару; скорочення витрат покупця по збереженню; 
скорочення витрат покупця по знищенню відходів і по контролі за 
забрудненням; скорочення витрат покупця по матеріально-технічному 

забезпеченню; зниження витрат на обслуговування і ремонт; зниження витрат 
покупця на інсталяцію, постачання або фінансування; скорочення потреби 
покупця в інших товарах/послугах; збільшення вигоди від використання 
моделі; зниження витрат покупця на ремонт у випадку раптової поломки; 
приклад – тривалий гарантійний ремонт; зниження витрат покупця на 
технічний персонал; підвищення ефективності виробничого процесу в покупця; 

б) пропозиція покупцям продукції з великими можливостями, з більшим 
ступенем довговічності, більш зручну або більш легку в експлуатації; розробка 
більш «чистого» товару або товару, що вимагає меншої профілактики в 
порівнянні з продукцією конкурентів; підвищення стандартів виготовлення в 
порівнянні з існуючими; відповідність вимогам покупців у більшому ступені, 
чим це пропонують конкуренти; надання покупцеві можливості самому 
доповнити товар або пізніше одержати більш зроблену модель, запропоновану 
до продажу; надання покупцеві більшої гнучкості в пристосуванні своєї 
продукції до запитів їхніх клієнтів; постійне підвищення якості товарів, що 
випускаються (послуг); 

в) підвищення ступеня задоволення споживачів, але не в результаті 
економії, а шляхом використання інших особливостей. 
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Тема 11. Цінові стратегії 
 

Основні терміни і поняття теми: Етапи розробки цінової стратегії. Види 
цінових стратегій. Стратегія зміни психології продажів. Стратегія контрактів та 
умов. Стратегія демонстрації цінності товару. Стратегія сегментування та 
позиціювання. Стратегія утворення бар’єрів, що ускладнює переорієнтацію 
покупців на дешеві товари конкурентів. Стратегія інновацій. Стратегія зняття 
вершків з ринку через встановлення високих цін на нові товари, що мають 
інноваційний характер. Стратегія послідовного проходу по сегментах ринку. 
Стратегія відкритої цінової війни. Стратегія виходу на новий ринок. Стратегія 
швидкого повернення витрат. Стратегія цільових цін або задовільного 
повернення витрат. Стратегія стимулювання комплексних продаж. Стратегія 
цінової дискримінації. Цінова стратегія «слідування за лідером». 

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
цінової стратегії. 

 

Основні питання теми: 
11.1 Етапи розробки цінової стратегії. 
11.2 Види цінових стратегій. 

 

Основні положення теми  

 

Встановлення цін на товари в окремих стратегічних зонах 
господарювання – це результат складного багатоетапного процесу, що потребує 
аналізу багатьох факторів. 

Етапи розробки цінової стратегії включають: 
1. Загальні дослідження стратегічних зон господарювання, ринків збуту 

та прогнозування кон’юнктури ринку. 
2. Визначення моделі ринку з точки зору конкурентоспроможності. 
3. Визначення загальних цілей фірми в даній стратегічній зоні 

господарювання. 
4. Визначення етапу життєвого циклу в даній стратегічній зоні 

господарювання. 
5. Вибір варіанту цінової політики. 
6. Дослідження факторів, що впливають на рівень ціни реалізації товару. 
На першому етапі проводиться оцінка власних виробничих можливостей 

суб’єкта підприємницької діяльності, оцінка та вибір привабливих стратегічних 
зон господарювання, складання рангованих рядів товарів, які можуть бути 
виготовлені, проведення комерційної оцінки потреб у тих товарах, які 
плануються до випуску. Крім того оцінюється місткість ринку, конкурентне 
середовище та умови збуту товарів на ринку. 

Встановлюється тип ринку, де буде працювати суб’єкт підприємницької 
діяльності. Якщо на ринку працює велика кількість підприємств, які 
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пропонують схожу продукцію і вихід на цей ринок вільний, це ринок 
досконалої конкуренції. Розробка цінової політики буде зводитись до 

встановлення цін, які склались на ринку і суб’єкт підприємницької діяльності 
буде прагнути випускати такий обсяг продукції, який буде покривати витрати 
при даному рівні цін. 

Протягом всього життєвого циклу виробу необхідно пропонувати 
декілька модифікованих цін. На початковій стадії життєвого циклу 
(впровадження товару на ринок) суб’єкт підприємницької діяльності може 

використовувати стратегію низьких цін, якщо він поставив ціль протиснутись 
на ринок, або навпаки може бути використана стратегія високих цін для того 
щоб в короткий термін отримати високі прибутки. При просуванні на наступну 
фазу життєвого циклу суб’єкт підприємницької діяльності може отримати 
найбільшу виручку при використані високих цін. 

Існують декілька методів підвищення цін: швидко, але ризиковано; 
повільно та з меншим ризиком. 

При цьому можуть застосовуватися такі стратегії: 
1. Стратегія зміни психології продажів. Передбачає проведення тренінгів 

для торгових агентів і підвищення їх мотивації. Менеджмент суб’єкта 
підприємницької діяльності повинен бути орієнтований на зміну психології 
торгових агентів, стимулюючи їх до усвідомленого ризику. Необхідно 
переглянути систему стимулів працівників відділу збуту та побудувати систему 
стимулювання, що орієнтується на високий валовий прибуток чи конкретні 
ціни. Необхідно також застосовувати професійні навички ведення переговорів. 

2. Стратегія контрактів та умов. Передбачає укладення довгострокових 
договорів та угод, ковзаючі ціни, різноманітні знижки. 

3. Стратегія демонстрації цінності товару. Полягає в реалізації покупцям 
«пакетів», а не товарів. «Пакети» включають в себе обслуговування, технічну 
підтримку, умови та гарантії, що пропонуються разом із товаром. Може також 
застосовуватися демонстрація покупцеві економічної вигоди товару, а не ціни. 

4. Стратегія сегментування та позиціювання. Полягає у сегментуванні 
покупців за чутливістю до ціни та передбачає визначення факторів, що 
найбільш впливають на рішення про купівлю окремих споживачів. Як правило 
утворюються різні пакети та ціни для різних сегментів ринку. Може бути 
застосована також мультимарочна стратегія, яка забезпечує більш широкий 
діапазон цін та дискримінацію пропозицій. Марки, що продаються за 

диференційованими цінами, призначені для різних сегментів ринку. Проти 
агресивних конкурентів на сегментах ринку з низькими цінами можуть 
застосовуватися марки «бійці», які дозволяють захищати частку ринку, 
знижуючи ціни на «вибрані товари». 

5. Стратегія утворення бар’єрів, що ускладнює переорієнтацію покупців 
на дешеві товари конкурентів. Може бути запропоноване першокласне 
обслуговування, програми підвищення лояльності споживачів, електронні 
системи обміну інформацією, спеціалізоване обладнання та партнерство у 
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галузі досліджень і дослідних розробок. Таким чином суб’єкт підприємницької 
діяльності намагається перетворити споживача у партнера. 

6. Стратегія інновацій. Передбачає розробку нових товарів, маркетингові 
інновації у формі нових різновидів товарів, нових видів їх упаковки, нових 
послуг.  

Види цінової стратегії: 
1. Стратегія зняття вершків з ринку через встановлення високих цін на 

нові товари, що мають інноваційний характер. Товари мають суттєві переваги 
відносно до товарів конкурентів і окремі сегменти цільових ринків отримують 

економію витрат від застосування цієї нової продукції навіть за такими 
високими цінами, тому покупці погоджуються з ними. 

2. Стратегія послідовного проходу по сегментах ринку. В цьому випадку 
товари спочатку пропонуються покупцям-новаторам та суперноваторам, а 
потім коли збут продукції починає скорочуватись, знижується ціна для того, 
щоб привернути увагу наступного прошарку клієнтів. Тим самим в кожному 
сегменті цільового ринку прагнуть досягнути максимум можливого обороту. 

Обов`язковою умовою такої стратегії повинні бути: ефективний 

патентний захист товару; ліцензії; певні ноу-хау; захищеність від промислового 
шпіонажу. 

3. Стратегія відкритої цінової війни. Мета цієї стратегії – захистити 
позиції на ринку і зберегти певну частку ринку. Дії фірми полягають у тому, що 
суб’єкт підприємницької діяльності різко знижує ціни на товари, які давно та 
успішно продаються на ринку, крім того може бути застосована прихована 
знижка з ціни товарів, коли фірма покращує споживчі якості товарів при 
збережені рівня цін і проводить агресивну рекламну кампанію. 

4. Стратегія виходу на новий ринок. Застосовується тоді, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності прагне залучити покупців до своєї продукції та 

закріпитись на новому ринку. Для цього суб’єкт підприємницької діяльності 
встановлює занижені ціни порівняно з конкурентами або у порівняні із 
власними цінами за якими продає товар на вже освоєних ринках. Згодом, після 

того як завойовується певна частка ринку, ціни можна підвищити до рівня 
інших конкурентів або постачальників. Цей варіант стратегії має підвищений 
ризик реалізації. 

5. Стратегія швидкого повернення витрат. Застосовується коли суб’єкт 
підприємницької діяльності не впевнений в тривалому комерційному успіху 
свого товару, прагне досягти продажу великих обсягів продукції і швидко 

повернути витрати, що пов`язані із розробкою товарів їх виробництвом та 
збутом. Тоді встановлюють невисокі ціни. 

6. Стратегія цільових цін або задовільного повернення витрат. Дана 
стратегія розраховується на певний сегмент ринку або певне замовлення, або на 
певну серію продукції. Цільові ціни діють короткий термін (1-2 роки). Метою є 
забезпечення витрат на розробку конкретного замовлення і досягнення певного 
рівня прибутку на вкладений капітал. 
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7. Стратегія стимулювання комплексних продаж. В цьому випадку 
встановлюється низька ціна на один базовий виріб в комплекті, що стимулює 
продаж всього комплекту та забезпечує отримання запланованого обсягу 
прибутку. 

8. Стратегія цінової дискримінації, застосовується тоді, коли один і той 
же товар продається по різних цінах в залежності від місця, часу продажу, від 
покупців. Для практичних застосувань цього методу необхідно, щоб виріб 
можна було продати різним групам споживачів на різних сегментах ринку. Для 
цього розробники продукції повинні передбачити можливість мінімальних 
внутрішніх змін товару його дизайну у відповідності з потребами споживачів. 
Цінова дискримінація за місцем продажу полягає в тому, що ціни 
встановлюються в залежності від категорії та престижності товарів. Цінова 
дискримінація за часом продажу полягає в встановлені сезонних цін. 

9. Цінова стратегія «слідування за лідером». Цей варіант стратегії 
базується на формальній або неформальній домовленості між виробниками 
продукції (характерні для олігополій). 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Етапи розробки цінової стратегії. 
2. Стратегія зміни психології продажів. 

3. Стратегія контрактів та умов.  
4. Стратегія демонстрації цінності товару.  
5. Стратегія сегментування та позиціювання.  
6. Стратегія утворення бар’єрів, що ускладнює переорієнтацію покупців 

на дешеві товари конкурентів.  
7. Стратегія інновацій.  
8. У чому полягає основний принцип стратегії зняття вершків з ринку ?.  
9. Стратегія послідовного проходу по сегментах ринку.  
10. Стратегія відкритої цінової війни.  
11. Стратегія виходу на новий ринок.  
12. Стратегія швидкого повернення витрат.  
13. Стратегія цільових цін або задовільного повернення витрат.  
14. Стратегія стимулювання комплексних продаж.  
15. Стратегія цінової дискримінації.  
16. Цінова стратегія «слідування за лідером». 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Охарактеризуйте етапи розробки цінової стратегії. 
2. За яких умов слід застосувати стратегію цінової дискримінації? 

3. Які дії передбачає стратегія відкритої цінової війни? 

4. Які критерії вибору цінової стратегії Ви знаєте? 

5. Зміст та види стратегії підвищення цін. 
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6. Наведіть приклад стратегії цільових цін. 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Цінова стратегія, що передбачає співвідношення суб’єктом 
підприємницької діяльності свого рівня цін з рухом та характером цін лідера на 
ринку або в галузі: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія гнучких, еластичних цін; 
в) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
 

2. Цінова стратегія, що полягає у встановленні максимально високої ціни 
при виході на ринок із принципово новим (піонерним) товаром, який не має 
близьких аналогів, у розрахунку на споживачів, готових купити цей товар за 
такою ціною: 

а) стратегія «зняття вершків»; 
б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

3. Цінова стратегія, що передбачає встановлення встановлюється низької 
цін на один базовий виріб в комплекті, що стимулює продаж всього комплекту 
та забезпечує отримання запланованого обсягу прибутку: 

а) стратегія престижних цін; 
б) стратегія диференційованих цін; 
в) стратегія стимулювання комплексних продаж.  

 

4. Цінова стратегія передбачає, що один і той же товар продається по 
різних цінах в залежності від місця, часу продажу, від покупців: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія цінової дискримінації; 
в) стратегія пільгових цін. 
 

5. Цінова стратегія застосовується, коли суб’єкт підприємницької 
діяльності не впевнений в тривалому комерційному успіху свого товару, прагне 
досягти продажу великих обсягів продукції і швидко повернути витрати, що 
пов`язані із розробкою товарів їх виробництвом та збутом: 

а) стратегія швидкого повернення витрат; 

б) стратегія цінової дискримінації; 
в) стратегія цільових цін. 
 

6. Цінова стратегія передбачає різке зниження ціни на товари, які давно та 
успішно продаються на ринку, крім того може бути застосована прихована 
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знижка з ціни товарів, коли фірма покращує споживчі якості товарів при 
збережені рівня цін і проводить агресивну рекламну кампанію: 

а) стратегія відкритої цінової війни; 

б) стратегія цінової дискримінації; 
в) стратегія пільгових цін. 
 

7. Цінова стратегія передбачає, що товари спочатку пропонуються 
покупцям-новаторам та суперноваторам, а потім коли збут продукції починає 

скорочуватись, знижується ціна для того, щоб привернути увагу наступного 
прошарку клієнтів: 

а) стратегія послідовного проходу по сегментах ринку; 

б) стратегія цінової дискримінації; 
в) стратегія пільгових цін. 
 

8. Стратегія інновацій передбачає: 

а) розробку нових товарів, маркетингові інновації у формі нових 
різновидів товарів, нових видів їх упаковки, нових послуг; 

б) ускладнення переорієнтації покупців на дешеві товари конкурентів; 

в) передбачає визначення факторів, що найбільш впливають на рішення 
про купівлю окремих споживачів. 

 

9. Стратегія утворення бар’єрів передбачає: 

а) розробку нових товарів, маркетингові інновації у формі нових 
різновидів товарів, нових видів їх упаковки, нових послуг; 

б) ускладнення переорієнтації покупців на дешеві товари конкурентів; 

в) передбачає визначення факторів, що найбільш впливають на рішення 
про купівлю окремих споживачів. 

 

10. Стратегія сегментування передбачає: 

а) розробку нових товарів, маркетингові інновації у формі нових 
різновидів товарів, нових видів їх упаковки, нових послуг; 

б) ускладнення переорієнтації покупців на дешеві товари конкурентів; 

в) передбачає визначення факторів, що найбільш впливають на рішення 
про купівлю окремих споживачів. 

 

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. «Drewmix», приватне партнерство в Кракові, було створено в 

2002 р. Підприємство виробляє і продає різні моделі внутрішніх і зовнішніх 
дверей, масового виробництва і на замовлення. Виробничі площі, на яких 
розташовано виробництво та офіси, орендується за 22 тис. євро на місяць. 
Керівництво взяло кредит у розмірі 300 тис. євро, середньомісячна плата за 
кредит становить 32 тис. євро. 
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Бізнес перебуває у веденні двох власників. Процес управління 

неформалізовано. Вони обидва діють відповідно до обставин. Пан Коваль 
контактує з Регіональним управлінням лісового господарства (OZPL), 
займаючись закупівлею (замовлення деревини, транспортування до лісопильні, 
контроль обробки та сушіння на заводі, доставка до складів фірми) і зв’язками 
зі споживачами, тоді як пан Новак, як правило, організовує і контролює процес 

виробництва. Вони обидва розділяють відповідальність за бухгалтерський облік 
і фінанси. 

На підприємстві працює чотирнадцять осіб, у тому числі три працівника у 
«білих комірцях» (у тому числі два власники). Одинадцять працівників є 
виробничими робітниками, а найдосвідченіший із них працює як їх майстер і 
начальник. 

Компанія використовує погодинну і бонусну системи оплати праці. 
Кожен співробітник має щомісячний (стандартний) оклад у 2500 євро і до 20 % 
бонусів, що присуджуються щомісяця управлінцями, як постійні фінансові 
премії. Крім того, деякі виробничі робітники є відставними гірниками (що є 
важливим для витрат на працю відповідно до національного страхування 

праці). Менеджерам виплачують 5 тис. євро на місяць. Виробництво почалося 
на підставі замовлень клієнтів, власних знань та інтуїції. На практиці, такий 
крок є у першу чергу результатом фінансових можливостей бізнесу (гроші, які 
мають авансуватися у закупівлю сировини і матеріалів) і прогнозів продажів, 
підготовлених власниками. 

Процес виробництва здійснюється в будівлі, розділеній на три частини: 
кімната для просушки дерева (ключовий елемент процесу, деревину для 
виготовлення 30 дверей сушать протягом семи днів), поверхи для обробки і 
збирання. Виробничі процеси є ручні і механічні. Галузеві стандарти 
передбачають, що виробництво типової двері має тривати 24 год, а двері на 
замовлення виготовляються приблизно на 40 % довше. Бізнес працює в одну 

зміну. 
Кошторисом підприємства передбачено такі витрати на місяць: 
• щомісячні внески до фонду соціального страхування – 7000 євро; 
• нарахування на фонд заробітної — 9000 євро; 
• середня місячна вартість енергії — 8000 євро; 
• собівартість основного матеріалу (деревини) — 280 євро; 
• собівартість допоміжних матеріалів — 50 євро. 
Виручка складається із доходів від продажу продукції. 90 % продукції 

продається через будівельні склади за оптовою ціною 1250 євро за штуку. Лише 
10 % дверей продаються через власний оптовий магазин підприємства за 
роздрібною ціною 1550 євро за штуку незалежно від того, чи це продукція 
масового виробництва або на замовлення. 

Аналіз місцезнаходження замовників виявив, що вони розміщені в таких 
містах: Краків (55 %), Варшава (25 %), Вроцлав (10 %) та інші малі міста в 
радіусі 50 км від бізнес-підрозділів (10 %). 

Запитання та завдання до кейсу: 
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1. Розрахуйте точку беззбитковості підприємства (мінімальний обсяг 
продукції, що забезпечує нульовий бухгалтерський прибуток). 

2. Власникам було запропоновано продати своє підприємство за 150 тис. 
євро. Визначте, яке рішення мають прийняти власники: виробляти і продавати 
двері або продати бізнес? 

Аналіз кейсу має сприяти усвідомленню ролі постійних і змінних витрат 
у визначенні фінансових результатів підприємства. Необхідно проаналізувати 
фактори, що впливають на функціонування і розвиток підприємства. У першу 
чергу слід використовувати індивідуальну робота. Студенти вирішують 
проблему самостійно, результати представляють і обговорюють у групах. Після 
спільного обговорення студенти пропонують вирішення проблеми на 
підприємстві на основі аналізу. 

 

Тема 12. Стратегічні аспекти технології 
 

Основні терміни і поняття теми: Види технологій та суть технологічних 
аспектів підприємницької діяльності. Види технології. Стабільна технологія. 
Плодовита технологія. Змінна технологія. Стратегія НДКР. Інноваційні 
стратегії. Основні чинники, стримуючі інноваційний розвиток підприємницької 
діяльності в Україні.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
технологічних аспектів підприємницької діяльності. 

  

Основні питання теми: 
12.1 Види технологій та суть технологічних аспектів підприємницької 

діяльності. 
12.2 Інноваційні стратегії. 

 

Основні положення теми  

 

У всіх науково містких галузях (машинобудуванні, хімічній 

промисловості, будівництві) технологія виступає як один із ключових факторів 
успіху підприємницької діяльності та забезпечення її конкурентоспроможності. 
Існує певний взаємозв`язок між життєвим циклом продукції та технологій. 
Розрізняють такі види технології: 

1. Стабільна технологія, яка залишається незмінною протягом всього 
життєвого циклу. За період життєвого циклу технології утворюється один 
характерний продукт, який є аналогічним у всіх конкурентів. Конкуренція на 
фазі зростання відбувається за рахунок цін, якості. На фазі глобалізації 
конкуренція іде за рахунок покращення окремих параметрів та конструкцій 
виробів. 

2. Плодовита технологія, коли основна технологія зберігається досить 
довгий час, протягом якого розробляється декілька поколінь продукції, що 
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змінюють одне одного. Конкуренція в цьому випадку може призвести до 
зниження цін, а прибутковість конкурентів буде низькою. 

3. Змінна технологія. В цьому випадку протягом всього життєвого циклу 
продукції змінюється декілька технологій. Така ситуація загрожує моральним 
старінням всіх інвестицій фірми в минулу технологію. Перехід від однієї 
технології до іншої є дуже складним. Для кожного типу технології на кожному 
етапі життєвого циклу продукції існують певні головні функції управління, які 
дозволяють досягти успіху. 

У науково містких галузях загальне керівництво повинно брати участь в 
управлінні розвитком та використанням технологій, але в багатьох випадках 
така участь ускладнюється через непорозуміння між загальним керівництвом і 
спеціалістами, які займаються розробкою та впровадженням технологій. Таке 

непорозуміння може виникати: 
– у зв’язку з різницею у наявному інформаційному забезпеченні 

керівників та посадових осіб, що відповідають за технологічний розвиток 
суб’єкта підприємницької діяльності. Може виникнути ситуація 

«технологічного айсбергу», коли рішення про впровадження нових розробок та 
технологій приймаються тільки на основі верхньої частини «айсбергу», тобто 
привабливої частини технологічного рішення, і зовсім не враховують інфляцію, 
інформацію про ризик, вартість наслідків нових технологій для 
довгострокового розвитку фірми; 

– у зв’язку із наявністю семантичного розриву. При виборі стратегії 
технологічного розвитку суб’єкта підприємницької діяльності може виникати 
ситуація, коли приймаються рішення, що ведуть за собою нові проблеми. 
Семантичний розрив – це різниця в розумінні підходів та концепцій, щодо 
подальшого розвитку та технологічного забезпечення підприємницької 
діяльності загальним керівництвом та керівниками відділів науково-дослідних 
та конструкторських розробок. Останні розуміють головний фактор успіху 
подальшого розвитку в технологічних параметрах, технологічно нових товарів. 
Але трапляється так, що продукції, яка виробляється за новою технологією, не 
завжди гарантований широкий ринок та стабільний попит споживачів; 

– за наявності розривів між цілями і витратами. Для загального 

керівництва головною ціллю є отримання оптимальних доходів на ресурси, що 
витрачаються, і забезпечення стійкої позиції суб’єкта підприємницької 
діяльності. Технологія виступає як один із засобів досягнення цієї цілі. 

Для професійних розробників нових технологій, для наукових 

співробітників організацій нові технології, нові матеріали завжди пов’язані із 
відкриттями, що підвищують професійний престиж і дають моральне 
задоволення. Для розробників проблема окупності та прибутковості технологій 
є від’ємним фактором. Результат такого розриву між цілями та витратами може 
проявлятися у різних підходах до використання продукції, що рекомендується 
до виробництва, оскільки для спеціаліста технологічне вдосконалення 

продукції є необхідною умовою для виходу на ринок. 
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Для того, щоб уникнути цих непорозумінь у впливі технологічних 
новинок на прибутковість продукції необхідно: 

включити у групу спеціалістів, що відповідають за розробку стратегії 
компетентних науково-технічних спеціалістів; 

ознайомлювати, готувати провідних спеціалістів з НДКР по питанням 
стратегічного управління, забезпечувати взаємозв`язок окремих видів 
функціональних стратегій; 

здійснювати підготовку загальних керівників фірми з економічних 
питань;  

проведення наукових досліджень і конструкторських розробок; 
необхідно приймати рішення про фінансування наукових досліджень і 

конструкторських розробок на основі оцінки їх прибутковості; 
включати технологічні показники до складу загальних показників 

суб’єкта підприємницької діяльності. 
Технологічні аспекти підприємницької діяльності необхідно враховувати 

при розробці загальної її стратегії. Для цього слід: 
з’ясувати, спрогнозувати зміни у зовнішніх умовах підприємницької 

діяльності (можливість появи нових технологій, нових продуктів, нових 

конкурентів); 
оцінити технологічні фактори успіху в майбутньому; 
з’ясувати технологічний рівень складових потенціалу; 
сформувати портфель технологій суб’єкта підприємницької діяльності, 

яки він буде користуватись в майбутньому; 
оцінити можливість використання прибутку від нововведень в умовах 

конкуренції та майбутніх обмеженнях підприємницької діяльності. 
Роль стратегії НДКР як функціональної стратегії зростає в науково 

містких галузях. Однак кожний суб’єкт підприємницької діяльності, що 
змагається за свою конкурентоспроможність, має більш-менш розвинену 

стратегію наукових досліджень. Розробка продукту, його вдосконалення, 
модифікація не можуть відбуватися без певного обґрунтування. Основою є 
маркетингові дослідження, що «задають» вимоги споживача до товару, однак 
остаточної форми продукт набирає в результаті реалізації функцій досліджень і 
розробок. 

Стратегія НДКР базується на науково-технічних прогнозах і формується з 
урахуванням можливих винаходів та технологічних проривів у тій чи інших 
галузях у той період, на який розробляється стратегія. Тому при створені 
нового продукту треба визначити взаємозв’язок «життєвих циклів» продукту, 
попиту та технології, оскільки вони значною мірою впливають на тривалість 
життєвого циклу суб’єкта підприємницької діяльності. 

Якщо технологія, що використовується, дає змогу виготовляти серію 
виробів, головним орієнтиром НДКР буде створення виробів на базі 
вдосконалення існуючої технології. Отже, технологія – це рушійна сила 
розвитку, яке стає «тим, що йде за технологією». Як тільки значення 
«первісної» технології починає зменшуватися (можлива ситуація, коли 
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тиражуються застарілі зразки, що втратили конкурентоспроможність), суб’єкт 
підприємницької діяльності мусить бути готовий перейти до іншого 
технологічного способу виробництва. 

Прийняття рішення про перехід до нової технології або вдосконалення 
існуючої, повинно базуватись на аналізі техніко-технологічного рівня 
виробництва.  

Залежно від результатів аналізу розробляються або стратегії продовження 
використання існуючої технології («виграшне парі»), стратегії поліпшення 

використання існуючої технології («надійна готівка»), стратегії «зняття 
врожаю» («принада») і, нарешті відмова від використання, ліквідація 
технологічного процесу («загін для худоби»). 

Здійснення загальних конкурентних стратегій (за М.Портером) також має 
«чисто технологічне трактування», оскільки передбачає стратегії лідера або 
послідовника в стратегіях зниження витрат або диференціації як стратегій, за 
рахунок яких формуються конкурентні переваги суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

Стратегія НДКР пов’язана із структурою фундаментальних та 

прикладних досліджень. Тут спостерігається тісний зв’язок між типом суб’єкта 
підприємницької діяльності та наявним рівнем його розвитку, обраними 

загальними стратегіями, стратегіями маркетингу та розвитку виробництва. 
Акцент може робитися на окремі етапи інноваційного процесу або на створення 
цілісної системи НДКР. Стратегія НДКР – це стратегія створення та 
використання нововведень різних типів, що, з рештою, і забезпечує суб’єкту 
підприємницької діяльності стратегічний зв’язок. 

НДКР мають за мету розробку та впровадження інновацій різних типів. 
Складність і спрямованість у майбутнє стратегій НДКР потребує 

обґрунтованих підходів до їхньої розробки. Лише тоді, коли матиме системний, 
плановий характер, дослідження та розробки можуть створити міцну базу 
конкурентних переваг суб’єкта підприємницької діяльності. Здійснення 
стратегій НДКР залежить від ресурсного, а особливо – інформаційного 
забезпечення та рівня кваліфікації персоналу. Тісний зв’язок стратегії НДКР з 
іншими стратегіями допомагає створити інноваційну організацію, закласти 
підвалини її довгострокового існування. 

Загальні конкурентні стратегії суб’єкта підприємницької діяльності 
зв’язані із стратегіями у галузі досліджень і розробок. Для загальної стратегії 
суб’єкт підприємницької діяльності-лідера за рахунок зниження витрат або цін 
може застосовуватись два варіанти стратегії по НДКР: лідер по НДКР і 
послідовник по НДКР. 

Стратегія лідера з НДКР – дозволяє забезпечити порівняно низьку 
собівартість нової продукції, менші у порівнянні з конкурентами витрати і як 
наслідок виробництво продукції з найменшими витратами. 

Стратегія послідовника з НДКР. В цьому випадку продукція створюється 
методом копіювання конструкторських рішень, технологій суб’єкта 
підприємницької діяльності-лідера, продукція має низьку собівартість, 
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оскільки у фірми відсутні витрати на НДКР. У випадку дотримання загальної 
стратегії диверсифікації лідер з НДКР розробляє продукцію унікальну з 
високою споживчою вартістю і всі види інновацій такого суб’єкта 
підприємницької діяльності спрямовані на створення підтримки та розвиток 
унікальних властивостей продукції. Послідовник з НДКР старається 
пристосувати продукцію, систему виробництва, збуту до потреб споживачів і 
використовувати досвід лідера. 

В умовах прискорення процесів світової економічної глобалізації та 
інтелектуалізації виробництва новітні технології стають тією матеріальною 
основою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, форми його 
організації та управління, рівень конкурентоспроможності суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Сучасні вітчизняні технології не в повній мірі забезпечують необхідні 
вартісні та якісні показники продукції, що є однією із головних причин 
низького рівня конкурентоспроможності продукції на світових і внутрішніх 
ринках. Отже, на сьогоднішній день існує об'єктивна потреба у забезпеченні 
конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності України 
шляхом інтенсифікації інноваційних процесів. 

До основних чинників, стримуючих інноваційний розвиток вітчизняних 
суб’єктів підприємницької діяльності, слід віднести: 

- відсутність фінансових ресурсів та високі ставки по кредитах 

комерційних банків; 
- високий економічний ризик при освоєнні нової продукції; 
- відсутність необхідних НДДКР та інформації про нові технології, слабку 

інфраструктуру трансферу технологій; 
- відсутність досконалих методичних та методологічних рекомендацій 

щодо впровадження та управління інноваційною діяльністю тощо. 

В цих умовах зростає актуальність формування успішної інноваційної 
стратегії потенціалу суб’єкта підприємницької діяльності. 

Технологічний розвиток суб’єкта підприємницької діяльності завжди 
пов’язаний з НДКР, а також з інноваціями різного типу. Існують декілька 
модифікацій видів інноваційної стратегії суб’єкта підприємницької діяльності. 

Традиційна інноваційна стратегія полягає у підвищенні якості існуючого 
товару на існуючій технологічній базі. Наслідок цього варіанту стратегічного 
розвитку може проявитись у послідовному відставанні суб’єкта 
підприємницької діяльності спочатку в техніко-технологічному, а потім і в 

економічному відношенні. 
Опортуністична стратегія орієнтується на продукт лідера ринку, що не 

потребує високих витрат на наукові розробки. Як наслідок реалізації стратегії – 

стійке положення на ринку. Разом з тим існує ризик швидкої втрати цих 
переваг за рахунок зміни прихильності споживачів. 

Імітаційна стратегія полягає в тому, що фірма купує ліцензії, заключає 
ліцензійні угоди, витрачаючи мінімальні кошти на власні НДКР. Успіх в цьому 
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випадку може досягатись за умови високої кваліфікації робітників і постійної 
підтримки досягнутого рівня. 

Оборонна стратегія використовується на невеликих суб’єктах 
підприємницької діяльності, які часто залежать від великих суб’єктів 
підприємницької діяльності (не відставати від інших і не претендувати на 
лідерство – гасло стратегії). 

Наступальна інноваційна стратегія полягає в тому, щоб бути першим на 
ринку за рахунок високого рівня інновацій, кваліфікації кадрів. Для такого 
варіанту стратегії характерні всі види ризику. Наступальний варіант 
інноваційної стратегії дозволяє досягти певного рівня агресивності загальної 
стратегії суб’єкта підприємницької діяльності та забезпечити відповідність 
певному рівню нестабільності зовнішнього середовища. 

Явище інновації можна розглядати з різних дослідницьких перспектив. У 
багатьох розробках процес створення інновації розглядається з точки зору 
трьох фаз, які відбуваються одна за одною у хронологічній послідовності: 

а) відкриття (виникнення нової ідеї); 
б) перше застосування; 
в) поширене застосування і впровадження рішень та ідей окремими 

суб’єктами підприємницької діяльності й іншими організаціями. 
У широкому розумінні явище інноваційної практики трактують як 

відкритий процес, де кожна із фаз пов'язана з попередніми та наступними. Фази 
першого застосування та дифузії зазвичай мають значний вплив на процес 
народження та вдосконалення ідей. Часто фази процесу інновації досить важко 

відокремити одну від одної. Наприклад, система управління якістю відповідно 
до апробованих деінде засад під час впровадження може бути значною мірою 
модифікована з огляду на специфіку суб’єкта підприємницької діяльності та 
нові, нетрадиційні види застосування інформації. 

Розробка інноваційної стратегії передбачає вибір виду інновації. За 
класифікацією інновацій запропонованою ОЕСD інновації розглядаються з 
урахуванням трьох параметрів: сфери, якої вони стосуються; методу 
впровадження; обсягу змін, які вони викликають. 

Різновиди інноваційної практики з точки зору сфери застосування можна 
поділили на два основні типи: технічні інновації та організаційні інновації. 

Технічні інновації пов'язані з продукцією, що виробляється суб’єктом 
підприємницької діяльності, впровадженням нових рішень у виробництво та 

технологіями. 
Інновації організаційного характеру змінюють систему управління та 

організацію процесу створення продукції або послуг. 
З точки зору способу впровадження розрізняють системні інновації 

(інкрементальні) та одиничні (стихійні). 
Системні (інкрементальні) інновації постають на основі ухваленої 

системи їх створення. Вони базуються передусім на пошуку рішень щодо 
скорочення витрат, вдосконалення технологічних процесів, на новій системі 
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організації суб’єкта підприємницької діяльності у рамках визначеного процесу 
діяльності. 

Інкрементальні інновації базуються на певному взірці створення ідей, на 
модифікації ідей, що вже існують на ринку, або ж є унікальними розробками, 
які можуть використовуватися на іншому суб’єкті підприємницької діяльності. 
Системні інновації передбачають навчання персоналу та участь у здійсненні 
відповідних заходів досить численної групи працівників вищого та нижчого 
рівня. 

Показником системної праці над інноваціями є існування спеціально 
створеного колективу, співпраця відділів дослідження та розвитку з іншими 
підрозділами фірми, системність у створенні нових виробів чи вдосконалені 
якості існуючих. 

Одиничні (стихійні) інновації, на противагу до системних 

(інкрементальних), є випадковими у підприємницькій діяльності. Вони не є 
наслідком існуючої системи, а скоріше відповіддю на нові можливості або 
загрози. Такими прикладами можуть бути пошук нового виду продукції, 
придбання ліцензії, зміна технології виробництва чи системи управління, які 
постають на підставі викликів середовища або ж аналізу стану суб’єкт 
підприємницької діяльності, що його здійснюють фахівці. Впровадження 
організаційних інновацій (несистемних) характеризується більшим ризиком, 
ніж системних, які постають на підставі постійного накопичення знань та 

інформації. 
З точки зору сфери змін, які викликають інновації їх можна поділити на 

радикальні, рекомбінаційні, модифікаційні. 
Серед інновацій радикального типу розрізняють інновації, що приводять 

до змін технологічного та організаційного характеру. 
Радикальні інновації технічного характеру зазвичай стосуються процесу 

впровадження нової продукції, яка згодом зумовлює необхідність застосування 
нових технологій. Суб’єкти підприємницької діяльності, які впроваджують нові 
види продукції, намагаються досягнути провідної позиції в обраній ніші на 
ринку. Впровадження нової продукції часто зумовлює необхідність проведення 
заходів, спрямованих на створення попиту або задоволення потенційного 

попиту. Технічні інновації радикального характеру спостерігаються відносно 
рідко. 

Радикальні інновації організаційного характеру зазвичай базуються на 
впровадженні нового способу управління суб’єктом підприємницької 
діяльності, який може привести до зміни технології виробництва продукції та 
надання послуг. Радикальні інновації організаційного типу можуть виникати на 
суб’єктах підприємницької діяльності, які бажають посісти провідні позиції на 
ринку, а також тих, які з різних причин постають перед необхідністю змінити 
засади функціонування. Такі інновації принципово змінюють стратегію та 

способи управління суб’єкт підприємницької діяльності. Прикладами можуть 
бути впровадження колективної форми праці, виникнення нових структур 
завдяки організаційним процесам або впровадження нових інформаційних 
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систем, які кардинально змінюють організаційні засади суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Рекомбінаційні інновації полягають у використанні існуючих 

технологічних, організаційних та виробничих рішень з метою створення нових 
різновидів продукції, технологій або систем управління. Рекомбінаційні 
інновації, що стосуються систем управління, спрямовані на поєднання 
існуючих виробничих функцій або різних технологічних рішень для 
виробництва нової продукції. Прикладом цього можуть служити виробництво 

шампунів із властивостями бальзамів або використання комп'ютерів для 
виробництва кінофільмів. Рекомбінаційні інновації, які видозмінюють систему 
управління суб’єктом підприємницької діяльності, полягають у поєднанні 
різних типів організаційного реформування (наприклад, структури, кадрової 
політики і т.д.) для створення нових рівнів якості у підрозділах, де вони раніше 
не існували, або для створення нових методів та засобів управління (об'єднання 
відділів, перенесення повноважень, використання існуючих мотиваційних 

систем обліку зарплати в тих підрозділах суб’єкта підприємницької діяльності, 
де вони раніше не використовувалися).  

Модифікаційні інновації створюються з метою реагування на потреби 
клієнтів або поведінку конкурентів і полягають у незначних змінах існуючого 
асортименту продукції, технологій та систем управління з метою їх 
вдосконалення. Модифікації не змінюють функції виробів або процеси 
виробництва (наприклад, підвищення якості, зменшення витрат внаслідок 
використання нових матеріалів, запровадження додаткової функції виробу). 
Вони є наслідком тісних взаємин з клієнтами та гострої конкуренції за 
задоволення їхніх потреб. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Стратегія НДКР. 
2. Стратегія лідера за НДКР. 
3. Імітаційна стратегія. 

4. Розробка інноваційної стратегії. 
5. Інкрементальні інновації. 
6. Радикальні інновації. 
7. Рекомбінаційні інновації. 
8. Модифікаційні інновації. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте взаємозв’язок між життєвим циклом продукції та 

технологією. Які види технології Вам відомі? 

2. Що таке стратегія НДКР? Які завдання вона вирішує? 

3. Які дії передбачає опортуністична стратегія. 
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4. Для яких підприємств може бути рекомендована імітаційна стратегія? 
В чому полягає наступальна інноваційна стратегія? 

5. Наведіть класифікацію інновацій за ознаками. 
6. Характеризуйте радикальні технічні інновації. 
7. Які зміни передбачають рекомбінаційні інновації? 

8. Яка мета створення модифікаційних інновацій? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Стабільна технологія: 

а) залишається незмінною протягом всього життєвого циклу; 

б) зберігається досить довгий час, протягом якого розробляється декілька 
поколінь продукції, що змінюють одне одного; 

в) протягом всього життєвого циклу продукції змінюється декілька 
технологій. 

 

2. Плодовита технологія: 

а) залишається незмінною протягом всього життєвого циклу; 

б) зберігається досить довгий час, протягом якого розробляється декілька 
поколінь продукції, що змінюють одне одного; 

в) протягом всього життєвого циклу продукції змінюється декілька 
технологій. 

 

3. Змінна технологія: 

а) залишається незмінною протягом всього життєвого циклу; 

б) зберігається досить довгий час, протягом якого розробляється декілька 
поколінь продукції, що змінюють одне одного; 

в) протягом всього життєвого циклу продукції змінюється декілька 
технологій. 

 

4. «Виграшне парі» передбачає розробку: 

а) стратегії продовження використання існуючої технології; 
б) стратегії поліпшення використання існуючої технології; 
в) стратегії відмови від використання, ліквідація технологічного процесу. 

 

5. «Надійна готівка» передбачає розробку: 

а) стратегії продовження використання існуючої технології; 
б) стратегії поліпшення використання існуючої технології; 
в) стратегії відмови від використання, ліквідація технологічного процесу. 

 

6. «Загін для худоби» передбачає розробку: 

а) стратегії продовження використання існуючої технології; 
б) стратегії поліпшення використання існуючої технології; 
в) стратегії відмови від використання, ліквідація технологічного процесу. 
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7. Стратегія лідера з НДКР: 

а) дозволяє забезпечити порівняно низьку собівартість нової продукції, 
менші у порівнянні з конкурентами витрати і як наслідок виробництво 
продукції з найменшими витратами; 

б) копіювання конструкторських рішень, технологій суб’єкта 
підприємницької діяльності-лідера. 

 

8. Стратегія послідовника з НДКР: 

а) дозволяє забезпечити порівняно низьку собівартість нової продукції, 
менші у порівнянні з конкурентами витрати і як наслідок виробництво 
продукції з найменшими витратами; 

б) копіювання конструкторських рішень, технологій суб’єкта 
підприємницької діяльності-лідера. 

 

9. Опортуністична стратегія: 

а) орієнтується на продукт лідера ринку, що не потребує високих витрат 
на наукові розробки; 

б) полягає в тому, що фірма купує ліцензії, заключає ліцензійні угоди, 
витрачаючи мінімальні кошти на власні НДКР; 

в) полягає в тому, щоб бути першим на ринку за рахунок високого рівня 
інновацій, кваліфікації кадрів. Для такого варіанту стратегії характерні всі види 
ризику. 

 

10. Наступальна інноваційна стратегія: 

а) орієнтується на продукт лідера ринку, що не потребує високих витрат 
на наукові розробки; 

б) полягає в тому, що фірма купує ліцензії, заключає ліцензійні угоди, 
витрачаючи мінімальні кошти на власні НДКР; 

в) полягає в тому, щоб бути першим на ринку за рахунок високого рівня 
інновацій, кваліфікації кадрів. Для такого варіанту стратегії характерні всі види 
ризику. 

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Запитання та завдання до кейсу: 

1. Обґрунтуйте можливості застосування компанією конкурентних 
стратегій за М. Портером. 

2. Визначте тип інноваційної стратегії, що реалізується в компанії. 
Обґрунтуйте власне висловлення. Чи відповідає така інноваційна стратегія 
загальній і бізнес-стратегіям фірми? 

3. Чи відповідає інноваційна політика місії та цілям діяльності 
підприємства? Як, на ваш погляд, мають бути змінені функціональні напрямки 
діяльності компанії для успішного досягнення поставлених цілей? 
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4. Проаналізуйте можливості інтеграції при реалізації інноваційної 
стратегії підприємства. Які конкурентні переваги забезпечуватиме інтеграція? 

У світі є безліч компаній, про які можна сказати: успішні, але не видатні. 
Тривалий час до таких «посередніх» належала «John Deere & Company» — один 
із найбільших у світі виробників сільськогосподарської і спеціалізованої 
техніки, а також промислового обладнання. Проте ерівництвом перед 
компанією були поставлені амбітні цілі. Сьогодні «John Deere & сompany» є 
однією з найбільш успішних компаній у світі. 

«John Deere & Company» починає свою історію з 1837 р., коли коваль із 
Вермонту Джон Дір, що переселився до Іллінойсу, заснував фірму із продажу 
плугів зі сталевим лемешем власного виготовлення. Завдяки ним розорювати 
цілинні землі прерій було простіше, ніж існуючими на той час залізними 
плугами. Бізнес Джона Діра процвітав і розростався, його спадкоємці 
розширювали випуск і освоювали нові види продукції. 

У XX ст. «Deere» стала диверсифікованим виробником 
сільськогосподарської і будівельної техніки, машин для лісорозробок і догляду 
за зеленими насадженнями, різноманітного промислового устаткування. Її 
логотип з оленем був добре відомий у всьому світі. 

Напрями діяльності «John Deere» різноманітні та взаємопов’язані. Два 
види діяльності — будівельне і сільськогосподарське обладнання — перебуває 
на найвищому рівні, утримуючи світове лідерство. Інші додаткові види 

діяльності — обладнання для лісозаготівельних робіт, фінансові послуги, 
енергетичні системи, постачання запасних частин і група з розробки 
інтелектуальних рішень — зміцнюють і диференціюють основний бізнес. 

Місія компанії полягає у підтримці високої якості життя для людей у 
всьому світі через прихильність «John Deere» до тих, хто присвятив своє життя 
сільському господарству. Будучи кращим партнером у галузі обладнання для 
сільського господарства, лісових і торф’яних розробок, компанія слідує 
головній меті — постійному зростанню акціонерної доданої вартості. 

У 1990-ті роки компанія стикнулась із серйозними труднощами. У США 
більша частина інвестицій на той час рухалась у модну сферу інформаційних 
технологій, тоді як сільське господарство, будівництво, промисловість 
страждали від нестачі капіталу. Уряд країни різко зменшив субсидії 
сільськогосподарським виробникам, що привело до зниження попиту на 
техніку. На зовнішніх ринках загострилась конкуренція, а азійська криза 1997—
1999 рр. привела до втрати багатьох великих клієнтів. Прибуток «Deere» став 
знижуватись, і кілька років компанія мала збитки. При цьому керівництво 
виявилось не зовсім готовим до кризи. 

Нові часи і нові завдання вимагали нових рішень. Для кожного з 18,8 тис. 
постійних співробітників «Deere» у США були затверджені особисті плани з 
чітко розписаними обов’язками і напрямами професійного зростання. Бонуси 
працівників прив’язувались не до прибутку їхніх підрозділів, а до показника 
SVA — різниці між операційним прибутком і вартістю капіталу без обліку 
податків. За рахунок прийняття цього критерію як ключового керівництво 
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компанії прагнуло стимулювати підвищення рентабельності і збільшення 
віддачі від активів. Низька маржа, що не завжди покривала навіть вартість 
капіталу, була однією з головних проблем «Deere». 

Компанії треба було змінюватись — і швидко. У «Deere» ввели систему 
бенчмаркінгу за зразком «Mіcrosoft», «Xerox» і «Nіke». На ці компанії 
вирішили рівнятися в таких аспектах, як підвищення ефективності праці, 
обслуговування клієнтів, якість внутрішніх комунікацій тощо. 

«Deere» була типовою інженерною компанією, на чолі якої стояли 
спеціалісти з виробництва, але не продавці. Тому її продукція віддзеркалювала 
ідеї конструкторів, а не покупців, і більше орієнтувалася на зручність 
організації виробничого процесу, а не на використання продукції. Відповідно 
до нової ідеології компанія спочатку мала збирати інформацію про те, як і де 
клієнти застосовують її техніку, які поліпшення вони хотіли б отримати, що 
необхідно зробити, аби людям було простіше й зручніше працювати. 

Результатом цих досліджень стала поява низки нових моделей, 
розроблених під конкретні клієнтські потреби. Зокрема, «Deere» почала 
випускати оригінальну техніку для європейського ринку, оскільки місцеві 
споживачі використовували устаткування та машини трохи інакше, ніж 

американці. У виробництві багатьох видів техніки перейшли на модульний 
принцип, що дало можливість повніше враховувати побажання споживачів, а 
також поставляти машини на замовлення. На заводах компанії встановили нову 
комп’ютерну систему прийому замовлень, термін виконання яких у підсумку 
скоротився від трьох — чотирьох місяців до кількох тижнів. 

Інновації на початку XXІ ст. асоціюються насамперед з інформаційними 
технологіями, біотехнологіями, телекомунікаціями. Трактори, комбайни, 
навантажувачі на цьому тлі здаються технікою минулого сторіччя, що 
безнадійно відстала від передовиків науково-технічного прогресу. Проте 
«Deere» показала, що не є традиційною промисловою компанією. 

Інновації означають винахід, проектування і виробництво нових товарів і 
послуг, які покупці бажають придбати у «John Deere». Стратегічне інвестування 
у науково-дослідні роботи є основоположним принципом діяльності компанії, 
яка прагне постійно надавати споживачам компанії можливість підвищити 
ефективність і дохідність їхнього бізнесу. 

Останні моделі сільськогосподарської та іншої спеціальної техніки від 
«Deere» мають фантастичні можливості. Так, наприклад, трактори і комбайни 
оснащені системою супутникового орієнтування GPS, завдяки якій можуть 
рухатися за заданим курсом із точністю до метра без участі водія та здіймати 
тривогу, якщо певний ряд виявився незасіяним, неопрацьованим хімікатами або 
неприбраним. Екскаватори автоматично підбирають кут повороту ковша й 
зусилля механізму, щоб забезпечити максимальне завантаження. 

Вже є зразки дистанційно керованої техніки (модель Gator), для якої не 
потрібен водій, достатньо лише оператора, що сидить десь у холодку з 
комп’ютерним планшетом і джойстиком у руках. Поки дана лінія представлена 
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тільки невеликими вантажівками і газонокосарками, але «Deere» заявляє, що це 
тільки початок. 

Природно, на ринках СНД, Китаю, Індії, Близького Сходу, де «Deere» 
протягом останніх років прагне розширювати присутність, така техніка ще не 
затребувана. Вона занадто дорога і до того ж вимагає розвитку сервісної 
мережі. Проте у цих країнах «Deere» успішно продає свої машини попередніх 
поколінь, а з новинками виходить на ринки США та Європи. 

На Заході попит на цю дуже не дешеву продукцію формується за рахунок 
таких факторів. Насамперед розумні трактори і комбайни від «Deere» сприяють 

підвищенню ефективності великомасштабного товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Комбайн, оснащений системою GPS і різними сенсорами, забезпечує 
швидке збирання врожаю зі збереженням високої якості продукції. 
Лісозаготівельна машина від «Deere» підтримує прямий комп’ютерний зв’язок 
оператора з лісопилкою, завдяки чому він може спиляти саме те дерево, яке 

потрібно в цей момент, і привезти його саме тоді, коли воно буде потрібне. 

Отже, у деревообробній промисловості з’являється можливість впровадження 
принципів доставки точно в строк і виробництва на замовлення. 

Нарешті, ще один важливий аспект полягає в тім, що для роботи на 
розумних машинах «Deere» не потрібні фахівці високої кваліфікації. Для 
сучасних західних країн, у яких праця місцевих мешканців дуже дорога і люди 

не бажають працювати в реальному секторі економіки, це є дуже актуальним. 
Для того щоб створити машини нового покоління, «Deere» довелося 

кардинально реформувати підрозділи НДПКР. Як розповідають очевидці, 
технологічний центр компанії більше нагадує суперсучасну комп’ютерну 
лабораторію. Інженери проектують на величезних екранах тривимірні моделі 
майбутньої техніки або піддають різним випробуванням віртуальні моделі, 
визначаючи їхній аеродинамічний опір, ергономічність, надійність, що раніше 

можна було довідатися тільки за допомогою тестування реальних зразків. 
Серйозною проблемою, з якої стикнулась компанія на цьому шляху, була 

кадрова. «Deere» доводилося і доводиться конкурувати за фахівців з тими 
компаніями, які асоціюються з високими технологіями. При цьому далеко не 
всі бажають займатись проектуванням комбайнів із дистанційним управлінням 
або тракторів, що автоматично визначають, скільки добрив потрібно внести в 

конкретну земельну ділянку. «Deere» залучає таланти, пропонуючи їм 
можливості кар’єрного зростання, частих відряджень до екзотичних країн на 
зразок Бразилії та Китаю, а також досить щедрі премії та бонуси. Крім того, з 
метою зміцнення свого відділу НДПКР «Deere» в останні роки придбала кілька 
невеликих фірм, що займаються технологічними розробками (нехай навіть не в 
машинобудуванні), щоб залучити їх до власної справи. Витрати компанії «John 
Deere» на науково-дослідні роботи сприяли тому, що вона зберегла 
раціоналізаторський і новаторський дух протягом усієї історії існування. У 
пошуках нових рішень «John Deere» витрачає на науково-дослідну діяльність 
значно більшу частину чистого виторгу, ніж її основні конкуренти. 
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Наприклад, у 2003 р. підрозділ сільськогосподарського обладнання «John 
Deere» «Agricultural Equipment» інвестував 4 % чистого виторгу на науково-

дослідну діяльність, а це майже вдвічі більше, ніж на цю діяльність відводять 
його основні конкуренти. 

Крім того, такі конкуренти, як «AGCO» розподіляють засоби між 

багатьма брендами, тоді як «John Deere» підтримує лише один. 
У компанії «John Deere» склалась тривала історія виробництва продукції, 

що підвищує продуктивність бізнесу її покупців, і прагнення керівництва 
досягти на даному терені більшого підкреслюють вірність компанії її принципу: 
використовувати інновації як рушійну силу, необхідну для втілення змін. 

Останнім часом компанія демонструє непогані показники зростання прибутку й 
доходів. Але керівництво вважає, що тільки час покаже, чи вдалося «Deere» 
зробити успішну перебудову. Дійсно, справжніми зірками швидко не стають. За 
170 років своєї історії «Deere» довела, що може бути гарною компанією, і зараз 

вона поставила перед собою мету стати кращою. 
 

Тема 13. Стратегія зниження собівартості продукції 
 

Основні терміни і поняття теми: Особливості та переваги застосування 
стратегії зниження собівартості продукції. Основні переваги виробника з 
низькими витратами. Умови реалізації стратегії зниження собівартості 
продукції. Обставини досягнення низьковартісного виробництва. Причини 
втрати переваг низьковартісного лідерства.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії зниження собівартості продукції. 

 

Основні питання теми: 
13.1 Особливості та переваги застосування стратегії зниження 

собівартості продукції. 
13.2 Умови реалізації стратегії зниження собівартості продукції. 

 

Основні положення теми  

 

Стимулом для використання стратегії зниження собівартості продукції є 
значна економія на масштабі виробництва і залучення великої кількості 
споживачів, для яких ціна є визначальним фактором при купівлі. Стратегія 
полягає в орієнтації на масовий випуск стандартної продукції, що потребує 
менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної 
продукції. 

За таких умов економія змінних витрат досягається за рахунок високої 
спеціалізації виробництва. Постійні ж витрати з розрахунку на одиницю 
продукції, зменшуються зі зростанням обсягів виробництва, створюють 
додатковий резерв здешевлення виробів. 
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Прагнення тримати лідерство з найменшої собівартості в галузі потребує 
оптимальних розмірів виробництв і мереж реалізації продукції, захоплення 
великої частки ринку, здійснення чіткого контролю за витратами та іншими 
видами постійних витрат. 

Стратегія зниження собівартості базується не тільки на реалізації товарів 
за низькими цінами, а й за цінами нижчими за ринкові. Це дає змогу, втративши 
частку прибутку, залишитися у бізнесі на противагу іншим конкурентам. Якщо 

суб’єкт підприємницької діяльності з низькими витратами може залучити 
споживачів за рахунок оригінальності своєї продукції, то він отримує 

додатковий прибуток. Коли ж суб’єкт підприємницької діяльності виходить на 
ринок зі стандартною продукцією і з низькою ціною, можливість отримання 
надприбутку залежатиме від здатності регулювати витрати. Лідерство у 
витратах не може бути орієнтиром у конкурентній боротьбі. 

Розглянемо основні переваги виробника з низькими витратами стосовно 
перерахованих нижче основних чинників конкуренції. 

1. Конкуренти. Суб’єкт підприємницької діяльності, що володіє низько 
вартісним виробництвом, перебуває в кращому положенні, конкуруючи на 

самому небезпечному для інших конкурентів базисі – ціновому. 
Суб’єкт підприємницької діяльності має можливість: 
а) захистити себе в ціновій війні, використовуючи низькі ціни для 

захоплення ринкової частки (у тому числі для перехоплення чужих покупців); 
б) атакувати процвітаючих конкурентів; 

в) одержувати зверхсередній прибуток на ринках, що характеризуються 
ціновою конкуренцією (через більший обсяг продажів). 

2. Покупці. Суб’єкти підприємницької діяльності з низькими витратами 
можуть частково захистити межі одержуваного прибутку від економічного 

потенціалу покупців, оскільки останні рідко здатні знизити ціну до рівня 
виживання найбільш ефективного по витратах продавця. 

3. Постачальники. Суб’єкти підприємницької діяльності з низькими 
витратами краще конкурентів захищені від диктату постачальників, якщо 
основою її конкурентної переваги по витратах є досконаліша внутрішня 

організація (компанії з низькими витратами, перевага яких виходить із 
можливості покупки компонентів за кращими цінами у зовнішніх 

постачальників, можуть бути уразливі перед діями сильних постачальників). 
4. Потенційні конкуренти. Низьковартісне виробництво має більш 

вигідну конкурентну позицію, що є не тільки бар'єром для спроб входу в галузь, 
але й забезпечує більш легкі шляхи для використання політики зниження цін з 
метою захисту ринку від нових конкурентів. 

5. Замінники (товари-субститути). У конкуренції проти товарів-

субститутів лідер з витрат має кращі позиції, тому що використання низьких 
цін – надійний захист проти компаній, що намагаються впровадити на ринок 
аналогічні товари й послуги. 
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Прагнення суб’єкта підприємницької діяльності досягти низьковартісного 
виробництва може бути реалізоване у вигляді сильної стратегії за наступних 

обставин: 
1) попит еластичний за ціною, тобто цінова конкуренція серед продавців 

особливо сильна; 
2) галузь і всі суб’єкти підприємницької діяльності в ній виробляють 

стандартизований продукт широкого вжитку; 
3) відсутня можливість для диференціації продукту, що більше цінується 

покупцем; 
4) більшість покупців використовують продукт однаково: задовольняючи 

загальним вимогам з використання, стандартизований продукт повністю 
задовольняє потреби покупців. У цьому випадку саме ціна, а не особливості або 
якість товару, є головним чинником, що визначає купівельні переваги; 

5) витрати покупців на перехід з одного товару на інший досить низькі, 
що дає їм певну свободу вибору в пошуку товарів з більше низькою ціною. 

Як правило, більшість чутливих до цін покупців зупиняють свій вибір на 
найнижчій ціні. У цьому випадку стратегія низьких витрат може привести до 
успіху. 

Разом з тим конкурентний підхід забезпечення низьких витрат має свою 
зворотну сторону. Спроби досягти низько вартісного лідерства пов'язані з 
ризиком і втратою переваг, що відбувається з таких причин: 

1) спостерігаються зміни в технологічному середовищі. Технологічний 
прорив конкурентів відкриває їм шлях до зниження витрат, що може звести до 
нуля всі попередні інвестиції й з великими зусиллями завойовані переваги 
лідера по витратах; 

2) конкуренти можуть імітувати методи роботи лідера; 
3) простежується вузькість поглядів на зниження витрат. Суб’єкти 

підприємницької діяльності, що ретельно працюють над зниженням витрат, 
повністю зосереджується на цьому напрямку й не бачить інших важливих 
моментів, а саме: зростаючу перевагу споживачів до більш високоякісних 
товарів й обслуговування, завоювання інтересів покупців шляхом пропозиції 
додаткових товарів і послуг тощо. Таким чином, суб’єкти підприємницької 
діяльності зазнають невдачі як тільки цінова конкуренція «колихнеться» убік 
нецінової. 

У зв'язку із цим варто звернутися до найважливішого психологічного 
канону: ринкова ціна зростає не пропорційно якості товару, а як би 
випереджаючи її, і навпаки: при зниженні технічного рівня і якості товару щодо 
загальноприйнятого рівня ціна знижується більш прогресивно в порівнянні із 
цим рівнем. 

4) велика увага до зменшення витрат може утримувати суб’єкта 
підприємницької діяльності як в існуючій стратегії й технології, так й у 
розроблювальній стратегії, роблячи її уразливою до нових передових стратегій і 
до зростаючого інтересу споживача, до чого-небудь відмінного від низької 
ціни. 
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У теорії й практиці розглядаються два основних шляхи досягнення 
конкурентних переваг за допомогою зниження виробничих витрат: 

використання факторів, які можуть бути причиною зниження або росту 
витрат (фактори М. Портера й А. Томпсона); 

регулювання процесу формування сукупних витрат шляхом їхньої 
диференціації й економії на всіх стадіях виробництва й просування товару. 

 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Переваги застосування стратегії зниження собівартості продукції. 
2. Недоліки застосування стратегії зниження собівартості продукції. 
3. Реалізація стратегії зниження собівартості продукції. 

 

 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Назвіть переваги та недоліки стратегії низьких витрат. 
2. Які Вам відомі шляхи зниження виробничих витрат? 

3. Чи є ризикованою стратегія низьких витрат? 

4. В яких умовах господарювання є доцільною стратегія зниження 
собівартості продукції? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Стимулом для використання стратегії зниження собівартості продукції 
є: 

а) значна економія на масштабі виробництва; 

б) залучення великої кількості споживачів; 

в) усі відповіді вірні. 
 

2. Стратегії зниження собівартості продукції полягає в: 

а) орієнтації на масовий випуск стандартної продукції, що потребує 
менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної 
продукції; 

б) орієнтації на серійний випуск стандартної продукції, що потребує 
більших питомих витрат. 

 

3. При використанні стратегії зниження собівартості продукції: 
а) постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції зростають; 

б) постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції зменшуються; 

в) постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції залишаються 
незмінними. 

 

4. Лідерство з найменшої собівартості потребує: 
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а) оптимальних розмірів виробництв і мереж реалізації продукції; 
б) захоплення великої частки ринку, здійснення чіткого контролю за 

витратами та іншими видами постійних витрат; 

в) усі відповіді вірні. 
5. Стратегія зниження собівартості базується: 

а) на реалізації товарів за цінами нижчими за ринкові; 
б) на реалізації товарів за цінами вищими за ринкові; 
в) на реалізації товарів за ринковими цінами. 

 

6. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності з низькими витратами може 
залучити споживачів за рахунок оригінальності своєї продукції, то: 

а) отримує додатковий прибуток; 

б) отримує збиток; 

в) отримує конкурентні переваги. 

 

7. Суб’єкт підприємницької діяльності виходить на ринок зі стандартною 
продукцією і з низькою ціною, тоді: 

а) можливість отримання надприбутку залежатиме від здатності 
регулювати витрати; 

б) можливість отримання надприбутку залежатиме від реакції 
конкурентів. 

 

8. Використання стратегії зменшення собівартості дозволяє: 

а) захистити себе в ціновій війні; 
б) атакувати процвітаючих конкурентів; 

в) сплачувати менше податків. 

 

9. Недоліки стратегії зменшення собівартості: 
а) конкуренти можуть імітувати методи роботи лідера; 

б) відсутня можливість для диференціації продукту, що більше цінується 
покупцем. 

 

10. Шляхи досягнення конкурентних переваг за допомогою зниження 

виробничих витрат: 

а) використання факторів, які можуть бути причиною зниження або росту 
витрат; 

б) регулювання процесу формування сукупних витрат шляхом їхньої 
диференціації й економії на всіх стадіях виробництва й просування товару; 

в) усі відповіді вірні. 
 

Тема 14. Метод портфельного аналізу – матриця БКГ 
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Основні терміни і поняття теми: Сутність та завдання портфельного 
аналізу. Методика побудови матриці БКГ. «Знаки запитання». «Зірки». «Дійні 
корови». «Собаки». Переваги та недоліки моделі БКГ.  

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
портфельного аналізу. 

Основні питання теми: 
14.1 Сутність та завдання портфельного аналізу. 
14.2 Методика побудови матриці БКГ. 

 

Основні положення теми  

 

Критерії вибору стратегічних рішень: 
1) відповідність можливостям та загрозам зовнішнього середовища; 
2) відповідність цілям суб’єкта підприємницької діяльності і 

сумісність з його місією; 
3) досягнення конкурентних переваг через використання сильних 

сторін суб’єкта підприємницької діяльності та слабостей конкурентів, або через 
нейтралізацію (компенсацію) слабких сторін суб’єкта підприємницької 
діяльності та сильних сторін (переваг) конкурентів; 

4) можливість використання стратегії: 
 наявність необхідних ресурсів; 
 сумісність стратегії з внутрішньою організацією; 

 можливі наслідки; 
5) стратегія не може мати протиріччя: 
 досягнення балансу усіх структурних підрозділів суб’єкта 

підприємницької діяльності; 
 використання ефекту синергізму. 
Порядок побудови матриць, які застосовують для розробки 

загальнокорпоративної стратегії суб’єкта підприємницької діяльності, має 
наступні етапи : 

визначають ієрархію рівнів суб’єкта підприємницької діяльності, на яких 
буде аналізуватися портфель бізнесів: від рівня окремого продукту до рівня 
суб’єкта підприємницької діяльності у цілому; 

визначають стратегічні одиниці бізнесу, які будуть позиціонуватися на 
матрицях аналізу портфеля бізнесів; 

визначають параметри матриць, за якими буде проводитися аналіз 
портфеля для того, щоб мати уяву, яку інформацію слід зібрати для аналізу й 

обрати змінні, за якими буде проводитися аналіз; 
збирають та аналізують дані за усіма визначеними параметрами матриці; 
будують і аналізують матриці портфеля бізнесів, що має дати уявлення 

про поточний стан портфеля, на основі чого можна прогнозувати майбутній 
стан за різними сценаріями розвитку середовища; 

вибір бажаного портфеля бізнесів, який найкраще сприяє досягненню 
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цілей суб’єкта підприємницької діяльності, з альтернативних варіантів. 
Етапи вибору стратегії: 
 аналіз альтернативних стратегій, визначення розриву між цілями та 

прогнозами; 
 розрахунок розміру інвестицій за альтернативними стратегіями та 

прогноз їх ефективності; 
 прогноз динаміки прибутку та інших економічних показників за 

альтернативними варіантами; 
 попередній вибір стратегії, якій надається перевага; 
 доведення стратегії до адекватності цілям розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності та її необхідна деталізація; 
 оцінка переваг обраної стратегії та її відповідність критеріям 

вибору; 
 опрацювання стратегічного плану суб’єкта підприємницької 

діяльності та спеціальних програм. 
Матриця БКГ, її основні позиції щодо бізнесу: 
 висококонкурентний бізнес на ринках, що швидко зростають; 
 висококонкурентний бізнес на зрілих, насичених ринках; 
 слабкоконкурентні суб’єкти підприємницької діяльності, що діють 

на перспективних ринках; 
 поєднання слабких конкурентних позицій з застійними ринками. 
Ця матриця дозволяє вивчити стратегічні альтернативи підприємства. 

Результати такого вивчення дозволяють перейти до наступних стратегій: 
 «оптимізувати бізнес» – спрямована на збільшення або підтримання 

частки суб’єкта підприємницької діяльності на ринку а зміцнення відмінних 
переваг його продукції в умовах зростаючої конкуренції; 

 «дістати максимум вигод» – орієнтує на збереження існуючого 
стану якомога довше. Основне завдання: пропозиція нових моделей товарів з 
метою стимулювання повторних покупок; періодичні рекламні нагадування та 
застосування нових цінових знижок; 

 «посилити або утримати бізнес» – застосовується у разі, коли 
суб’єкта підприємницької діяльності може лише слабко впливати на ринок у 
галузях, що розвиваються; 

 «вийти з ринку» – полягає у послабленні зусиль на ринку або 
згортанні та припиненні поставок товарів для відповідного сегменту. 

Багатофакторна матриця (модель) «Мак-Кінзі» дає більш широкі 
можливості для формування стратегії суб’єкта підприємницької діяльності. При 
аналізі кожного ринку рекомендується виокремити чинники, що найбільшою 
мірою відповідають його специфіці, оцінити їх з позиції даного суб’єкта 
підприємницької діяльності за трьома рівнями: низький, середній, високий. На 
цій підставі слід визначити місце суб’єкта підприємницької діяльності або його 
структурного підрозділу в одному з квадрантів матриці. 

Модель 7S групи Мак-Кінзі рекомендована для аналізу внутрішніх 
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чинників суб’єкта підприємницької діяльності, що суттєво впливають на його 
стан на ринку у майбутньому; характеризує взаємодію найважливіших 
соціально-економічних компонентів розвитку бізнесу. 

Така модель не має готових варіантів стратегій. Переважно слугує 
орієнтиром у дослідженні основних чинників внутрішнього стану суб’єкта 
підприємницької діяльності, що формують перспективні напрями  його 
розвитку. До таких чинників належать: 

- стратегія (strategy); 
- навички (skills); 
- загальновизнані цінності (shared values); 
- структура (structure); 
- системи (systems); 

- кадри (staff); 
- стиль (style). 
Пропонована модель розкриває важливість для планування не лише 

розробки економічних показників, а й врахування якості роботи і кваліфікації 
персоналу, тобто навичок, а також стосунків і особистих потреб учасників 
процесу створення стратегії, які охоплюються поняттям  «корпоративна 
культура». 

Модель «7S» визначає послідовність внутрішніх дій суб’єкта 
підприємницької діяльності після прийняття відповідної стратегії, а саме: 

планування внутрішніх чинників, необхідних навичок і культури, що 
відповідають обраній стратегії; 

встановлення вторинних від навичок і культури елементів: структури – 

організаційні схеми, лінії субординації, опис робіт; системи – потоки робіт, 
процедура виконання окремих операцій, облік і контроль; персоналу – 

визначення потреби у  працівниках різних категорій; стилю – особистий стиль 
керівництва, характер поведінки учасників процесу формування стратегії. 

Така модель є цілісним (сукупним) поглядом на розвиток суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Модель Shell/ДРМ (матриця спрямованої політики): розроблена 
Британсько-Голландською хімічною компанією Shell, а ДРМ – Direct Policy 

Matrix – є двофакторною моделлю, призначення якої зводиться до оцінки 
кількісних і якісних параметрів бізнесу, тобто призначена для 
багатопараметричного стратегічного аналізу. Вісі матриці відображають 
конкурентоспроможність бізнесу та галузеву привабливість. Допускає такі 
стратегічні позиції бізнесу: 

1) «лідер виду бізнесу» – характеризується найвищою привабливістю 
галузі і конкурентоспроможністю бізнесу; явний конкурентний тиск відсутній; 

2) «зростання» – суб’єкт підприємницької діяльності відрізняється 
сильною конкурентною позицією, галузь є помірно привабливою; 

3) «генератор готівки» – це зазвичай суб’єкт підприємницької 
діяльності із сильним і добре поставленим бізнесом, але його діяльність 
здійснюється у непривабливій галузі. Суб’єкт підприємницької діяльності – 
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один з лідерів у галузі, ринок є стабільним, але його діяльність здійснюється у 
непривабливій галузі. Суб’єкт підприємницької діяльності – один з лідерів у 
галузі, ринок є стабільним, але він скорочується, помірні загрози з боку 
конкурентів  не є небезпечними; 

4) «підсилювати конкурентні переваги» – характерна для середніх за 
розміром та ефективністю господарських операцій суб’єктів підприємницької 
діяльності, що функціонують у привабливій галузі. Репутація суб’єкта 
підприємницької діяльності висока, через підсилення своїх позицій може 
досягти лідерства; 

5) «продовжувати бізнес з обережністю» – характерна для суб’єктів 
підприємницької діяльності, що посідають середні бізнес-позиції у галузі із 
середньою привабливістю. Ринок зростає повільно, а суб’єкт підприємницької 
діяльності не має можливостей додаткового зростання; 

6) «частково згортати бізнес» – підприємство не має особливо 
сильних сторін і взагалі відсутні можливості розвитку, тому що ринок 
непривабливий; 

7) «подвоїти обсяг виробництва або згорнути бізнес» – характерна для 
суб’єктів підприємницької діяльності, що функціонують у привабливій галузі, 
але мають слабкі конкурентні позиції; 

8) «продовжувати бізнес з обережністю, або частково згортати 
виробництво» – для суб’єктів підприємницької діяльності зі слабкими 
конкурентними позиціями, що функціонують у помірно привабливій галузі; 

9) «згортати бізнес» – для суб’єктів підприємницької діяльності, що 
мають слабке становище у непривабливій галузі. 

Модель Хофера-Шендела (Чарльз В. Хофер і Ден Шендел – 

Hofer/Schendel) базується на припущенні, що можуть бути лише два шляхи 
оптимізації набору видів бізнесу; продаж або послаблення існуючого виду 
бізнесу. У моделі пропонуються такі типи ідеального бізнес-набору для 
суб’єкта підприємницької діяльності: набір зростання; набір прибутку; 
збалансований набір. Застосування цієї моделі дозволяє визначити стадії 
еволюції або життєвого циклу ринку. При цьому як досліджувані параметри 
використовують такі змінні: темпи зростання ринку; темпи технологічних змін 
процесу виробництва; сегментація ринку; функціональне значення ринку. 

Модель ADL/LC (розроблена консалтинговою компанією Артур Д. Літтл; 
Life Cycle – життєвий цикл) базується на зіставленні стану суб’єкта 
підприємницької діяльності на ринку і стадії життєвого циклу виробленого 
продукту. Основна передумова – кожен вид бізнесу суб’єкта підприємницької 
діяльності може бути на одній зі стадій життєвого циклу (народження, 
розвиток, зрілість, старіння), і тому його потрібно аналізувати, виходячи з 
особливостей кожної стадії і конкурентного стану даного бізнесу відносно 
інших. 

Матриця «товар/ринок» визначає одну з наступних стратегій: 
 «покращуй те, що ти вже робиш» – спрямована на ринки і 

продукти, які існують. Прийнятна для суб’єктів підприємницької діяльності, що 
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функціонують на ринку, які розвивається, і прагнуть збільшити обсяги продажу 
товарів, що випускаються, за рахунок додаткових маркетингових зусиль 
(наступальна реклама, конкурентоспроможні ціни, інтенсифікація просування 
товарів тощо); 

 стратегія розвитку ринку – полягає у пошуку нових ринків для 
виробництва товарів. Застосування цієї стратегії ефективне, якщо суб’єкт 
підприємницької діяльності розширює свій ринок за рахунок проникнення на 
нові географічні ринки, впровадження у нові сегменти ринку, інтенсифікації 
реклами тощо; 

 стратегія розробки нових продуктів – припускає зростання суб’єкта 
підприємницької діяльності за рахунок виробництва нового продукту, 
реалізація якого буде здійснюватися на існуючому ринку. Зусилля суб’єкта 
підприємницької діяльності спрямовані на опрацювання нових чи модифікацію 
старих товарів і реалізацію їх на існуючому ринку; 

 стратегія диверсифікації – у тих випадках, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності не може розвиватися далі на даному ринку з даним 
продуктом у межах даної галузі. Приймаючи таку стратегію, суб’єкт 
підприємницької діяльності спрямовує зусилля на опрацювання нових 
продуктів і пошук нових ринків; ця стратегія є дуже ризикованою. Знизити 
ризик можна за рахунок розширення сфер діяльності як у галузі, пов’язаній з 
основною діяльністю, так і в інших сферах бізнесу. 

Модель PIMS (Profit Impact of Market Strategies) – означає у перекладі 
«вплив ринкової стратегії на прибуток», опрацьована у 60-х роках ХХ століття 
у корпорації «Дженерал Електрик». Це спроба узагальнити усі змінні, що 
впливають на довготермінову прибутковість суб’єкта підприємницької 
діяльності. В основу покладено багатофакторні регресій ні моделі, що 
дозволяють порівняти дані, які характеризують підприємницьку діяльність, що 
належать до однієї галузі. Сприяє прийняттю ефективних управлінських 
рішень. 

Для визначення стратегічного вибору підприємства слід врахувати 
життєвий цикл пропонованого на ринку товару, де на стадії його впровадження 
основна мета – створити ринок для нового товару, забезпечити умови для 
збільшення обсягів продажу.  

На стадії зростання і зрілості основна мета – швидке зростання обсягів 
продажу протягом тривалого періоду різними способами, у т.ч. за рахунок 
модифікації товару, зменшення витрат тощо. 

На стадії насичення, коли припиняється зростання продаж, мета суб’єкта 
підприємницької діяльності – підвищити рентабельність виробництва за 
рахунок зменшення витрат та інших чинників. 

На стадії спаду відбувається стійке зменшення попиту, обсягів продажу 
та прибутку. У цих випадках можливі наступні стратегії: 

 зменшення цін на товар, що поступово втрачає попит на ринку; 
 збільшення витрат на стимулювання збуту; 
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 ліквідація ділової активності без шкоди власному іміджу та партнерам; 
 зняття товару з виробництва. 

Ця модель може дати більш конкретний матеріал для прийняття 
стратегічних рішень. Світовий досвід свідчить, що показники такої моделі  
впливають на рівень прибутку і поділяються на три групи: 

конкурентна позиція бізнесу; 
характеристика і привабливість ринку, на якому діє суб’єкт 

підприємницької діяльності; 
виробнича структура суб’єкта підприємницької діяльності. 
Серед таких показників на рівень прибутку  найбільшою мірою 

впливають: 
капіталомісткість; 
відносна якість продукції; 
відносна частка ринку; 
продуктивність праці  тощо. 
Використовуючи модель PIMS, суб’єкти підприємницької діяльності 

можуть використовувати досвід інших суб’єктів господарювання, обирати 
найзручніші способи подальших дій для досягнення власних економічних 
вигод. 

Далі студенти дізнаються про роль сценарію. Сценарії дозволяють 
виконувати аналіз впливу досліджуваних альтернатив на економіку суб’єкта 
підприємницької діяльності, більш обґрунтовано обрати стратегію, яка 
найкращим чином забезпечує досягнення довготермінових цілей. 

Сценарії – це опис (картина) майбутнього у вигляді взаємопов’язаних 
подій, правдоподібних пропозицій та дій, що призводять з певного вірогідністю 
до прогнозованого стану суб’єкта підприємницької діяльності. 

До складу сценаріїв входять: 
 характеристика дій, чинників і подій, що забезпечують досягнення 

цілій та прогнозованого стану суб’єкта підприємницької діяльності; 
 опис можливих наслідків для суб’єкта підприємницької діяльності. 
Сукупність методологічних прийомів для опрацювання сценарію: 
 кореляційний аналіз; 
 екстраполяція; 
 експертний метод; 
 розрахунково-конструктивний метод; 
 інтервальне прогнозування; 
 якісний аналіз тощо. 
Послідовність опрацювання сценаріїв: 
 оцінка сучасного стану підприємства; виявлення його економних 

тенденцій; 
 визначення суттєвих чинників стратегії суб’єкта підприємницької 

діяльності; 
 підготовка спеціального прогнозу за чинниками з невизначеними 
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тенденціями; 
 розгляд можливих альтернативних стратегій; 
 оцінка вірогідних відхилень від основної ідеї проекту за різних 

варіантів стратегії. 
Правила проектування сценаріїв: 
 структурування та постановка питання (характеристики, проблеми); 
 визначення системи дій, що призводять до досягнення мети 

суб’єкта підприємницької діяльності та показників бажаного стану у 
майбутньому; 

 опрацювання варіантів сценарію майбутнього стану суб’єкта 
підприємницької діяльності (оптимістичного, песимістичного та найбільш 
реального), аналіз їх щодо необхідного різноманіття та вірогідності настання, 
прогнозування перспективних показників за варіантами сценаріїв; 

 інтерпретація сценаріїв з урахуванням можливих обмежень та 
перепон, введення до аналізу руйнівних подій; 

 доведення відібраних сценаріїв, оцінка можливих економічних 
наслідків для підприємства; 

 внесення необхідного коригування. 
 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Критерії вибору с стратегічних рішень. 
2. Етапи вибору стратегії. 
3. Характеристика окремих моделей стратегії. 
4. Чинники привабливості ринку. 
5. Сценарії, методологія їх опрацювання. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. З якою метою використовують модель БКГ? 

2. Які недоліки має модель БКГ? 

3. Яку стратегію можна рекомендувати «дійним коровам»? 

4. Яку стратегію можна рекомендувати «собакам», а яку «зіркам»? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. У разі, коли суб’єкти підприємницької діяльності може лише слабко 
впливати на ринок у галузях, що розвиваються, застосовують стратегію: 

а) оптимізації бізнесу; 
б) досягнення максимуму вигод; 
в) посилення або утримання бізнесу. 
 

2. Спрямованість на збільшення або підтримання частки суб’єкта 
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підприємницької діяльності на ринку та зміцнення відмінних переваг його 
продукції в умовах зростаючої конкуренції становить зміст стратегії: 

а) оптимізації бізнесу; 
б) досягнення максимуму вигод; 
в) посилення або утримання бізнесу. 
3. Матриця (модель) 7S групи Мак-Кінзі рекомендована для: 
а) аналізу внутрішніх чинників суб’єкта підприємницької діяльності, що 

суттєво впливають на його стан на ринку у майбутньому; 
б) оцінки кількісних і якісних параметрів бізнесу і призначена для багато 

параметричного стратегічного аналізу; 
в) виокремлення чинників ринку, що найбільшою мірою відповідають 

його специфіці і оцінюються з позицій кожного суб’єкта підприємницької 
діяльності за трьома рівнями: низький, середній, високий. 

 

4. Багатофакторна матриця (модель) «Мак-Кінзі» рекомендована для: 
а) аналізу внутрішніх чинників суб’єкта підприємницької діяльності, що 

суттєво впливають на його стан на ринку у майбутньому; 
б) оцінки кількісних і якісних параметрів бізнесу і призначена для багато 

параметричного стратегічного аналізу; 
в) виокремлення чинників ринку, що найбільшою мірою відповідають 

його специфіці і оцінюються з позицій кожного суб’єкта підприємницької 
діяльності за трьома рівнями: низький, середній, високий. 

 

5. Модель Shell/ДРМ (матриця спрямованої політики) рекомендована для: 
а) аналізу внутрішніх чинників суб’єкта підприємницької діяльності, що 

суттєво впливають на його стан на ринку у майбутньому; 
б) оцінки кількісних і якісних параметрів бізнесу і призначена для багато 

параметричного стратегічного аналізу; 
в) виокремлення чинників ринку, що найбільшою мірою відповідають 

його специфіці і оцінюються з позицій кожного суб’єкта підприємницької 
діяльності за трьома рівнями: низький, середній, високий. 

 

6. Аналіз внутрішніх чинників суб’єкта підприємницької діяльності, що 
суттєво впливають на його стан на ринку у майбутньому дозволяє здійснити 
матриця (модель): 

а) 7S групи Мак-Кінзі; 
б) багатофакторна модель «Мак-Кінзі»; 

в) модель Shell/ДРМ (матриця спрямованої політики). 
 

7. Дати оцінку кількісних і якісних параметрів бізнесу, здійснити багато 
параметричний стратегічний аналіз дозволяє здійснити матриця (модель): 

а) 7S групи Мак-Кінзі; 
б) багатофакторна модель «Мак-Кінзі»; 

в) модель Shell/ДРМ (матриця спрямованої політики). 
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8. Виокремити чинники ринку, що найбільше відповідають його 
специфіці і оцінити їх з позиції кожного суб’єкта підприємницької діяльності за 
трьома рівнями: низьким, середнім і високим, дозволяє матриця (модель): 

а) 7S групи Мак-Кінзі; 
б) багатофакторна модель «Мак-Кінзі»; 

в) модель Shell / ДРМ (матриця спрямованої політики). 
 

9. Стратегічна позиція «лідер виду бізнесу» моделі Shell / ДРМ (матриця 
спрямованої політики): 

а) характеризується найвищою привабливістю галузі і 
конкурентоспроможністю бізнесу; 

б) характеризується сильною конкурентною позицією суб’єкта 
підприємницької діяльності, галузь є помірно привабливою; 

в) характеризує суб’єкт підприємницької діяльності із сильним і добре 
поставленим бізнесом але його діяльність здійснюється у непривабливій галузі. 

 

10. Стратегічна позиція «зростання» моделі  Shell/ДРМ (матриця 
спрямованої політики): 

а) характеризується найвищою привабливістю галузі і 
конкурентоспроможністю бізнесу; 

б) характеризується сильною конкурентною позицією суб’єкта 
підприємницької діяльності, галузь є помірно привабливою; 

в) характеризує суб’єкт підприємницької діяльності із сильним і добре 
поставленим бізнесом але його діяльність здійснюється у непривабливій галузі. 

 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Суб’єкт підприємницької діяльності працює на ринку легкої 
промисловості. За допомогою моделі Маккінзі, виходячи з даних таблиці 19, 

запропонуйте стратегію розвитку на наступний ІІІ рік. 
 

Таблиця 19 – Вихідні дані 

Показники 
Роки: Темп 

росту І ІІ 
Кількість конкурентів 4 7  

Частка ринку, % 25 18  

Прибуток, тис. грн. 16000 12000  

 

Завдання 2. Суб’єкт підприємницької діяльності працює на ринку як 
постачальник тканини для підприємств швейної галузі. Сировина високої 
якості, її постачання замовнику завжди є вчасним, ціни на сировину високі, 
кількість конкурентів у І р. – 3, у ІІ р. – 7, у ІІІ р. – 5. Частка підприємства на 
ринку у І р. становила 40 %, у ІІ р. – 30 %, у ІІІ р. – 27 %. Виручка від реалізації 
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продукції у І р. склала 200 тис. грн., у ІІ р. – 170 тис. грн., у ІІІ р. – 150 тис. грн. 
Необхідно визначити, яка із стратегій найкраще підходить для даного 

суб’єкта підприємницької діяльності (за допомогою матриці БКГ)?Обґрунтуйте 
вибір запропонованої вами стратегії. Запропонуйте заходи щодо покращення 
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. 

Завдання 3. Суб’єкт підприємницької діяльності займається трьома 
видами діяльності: А, В і С. Кожен вид діяльності характеризується даними, 
наведеними у таблиці 20. 

 

Таблиця 20 – Вихідні дані 
Показники А В С 

Стадія життєвого циклу виду 
діяльності занепад зрілість занепад 

Конкурентна позиція середня домінуюча сильна 

 

Необхідно визначити позицію кожного виду діяльності та запропонувати 
стратегію розвитку на основі матриці ADL. 

 

Тема 15. Стратегії зовнішнього розвитку підприємницької діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Необхідність та передумови розробки 
міжнародних варіантів розвитку. Групи факторів, які визначають привабливість 
міжнародного варіанту розвитку підприємницької діяльності. Фактори 
виштовхування. Фактори втягування. Види та умови реалізації стратегії 
зовнішнього розвитку підприємницької діяльності. Варіанти стратегії щодо 
фірм-експортерів (імпортерів). Стратегія ізоляції. Стратегія протекціонізму. 
Стратегія вільної торгівлі. Стратегія поповнення дефіцитного ринку або 
протекціонізм навпаки. Мультинаціональна стратегія. Стратегії міжнародної 
діяльності. Збиральний завод. Спільне підприємництво. Купівля існуючого 
підприємництва. Договір про франшизу (франчайзинг). Офшорне виробництво. 

 

Мета теми: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії зовнішнього розвитку підприємницької діяльності. 

 

Основні питання теми: 
15.1 Необхідність та передумови розробки міжнародних 

варіантів розвитку. 
15.2 Види та умови реалізації стратегії зовнішнього розвитку. 

 

Основні положення теми  

 

Зовнішньоекономічна діяльність – одна з форм господарської діяльності, 
пов’язана з міжнародним виробництвом, науково-технічною кооперацією та 
виходом на зовнішній ринок. Вона є наслідком розвитку зовнішньоекономічних 
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зв’язків як сукупності напрямів, форм, методів та засобів торгово-

економічного, науково-технічного співробітництва, а також валютно-

фінансових та кредитних відносин держави з іншими країнами з метою 
раціонального використання міжнародного розподілу праці та міжнародних 

економічних відносин для вирішення внутрішньогосподарських та 
зовнішньополітичних завдань. 

Причини виходу на зарубіжні ринки: 
- обмеженість внутрішнього ринку та неможливість збільшення обсягів 

комерційних операцій; 
- наявність активної конкуренції; 
- висока мобільність споживачів; 
- вплив організаційно-виробничих чинників, зокрема пошук та 

використання дешевшої сировини, робочої сили, виробничих потужностей 
тощо; 

- вплив якісних чинників; 
- прагнення уникнути негативних наслідків кризових явищ. 
Стимули розвитку зовнішньоекономічної діяльності: 
1) розширення збуту; 
2) пошук ресурсів; 
3) диверсифікація джерел постачання і збуту. 
Одним з проявів зовнішньоекономічної діяльності є створення спільних 

підприємств. Цілями створення спільних (з іншими державами) підприємств: 
 залучення передової закордонної технології; 
 запозичення управлінського досвіду; 
 насичення національного ринку високоякісною продукцією; 
 залучення у країну додаткових матеріальних (фінансових) ресурсів; 
 заміщення імпорту; 
 розвиток експортного потенціалу; 
 навчання національних кадрів. 
Важливим у розвитку зовнішньоекономічних відносин є створення 

спеціальних економічних зон. 
Види спеціальних економічних зон: 
 зони вільного підприємства; 
 вільні економічні зони; 
 зони вільної (без мита) торгівлі; 
 зони науково-технічного розвитку (технополіси); 
 науково-промислові парки; 
 відкриті міста. 
Цілі вивезення капіталу за кордон: 
 обхід тарифних і нетарифних протекціоністських бар’єрів; 
 використання різниці у вартості ресурсів (у т.ч. і робочої сили); 
 підвищення конкурентоспроможності; 
 отримання певних пільг від використання завищених трансфертних 
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цін. 
Основні переваги іноземного інвестування: 
 довготермінова гарантія збуту продукції; 
 участь в отриманні прибутку; 
 зменшення витрат виробництва та обігу; 
 розподіл ризику; 
 доступ до освоєння досягнень науково-технічного прогресу. 
Основні чинники, що враховуються при виході суб’єкти підприємницької 

діяльності на закордонний ринок: 
1) вимоги до товару: 
 якість; 
 надійність; 
 упаковка; 
 після продажне обслуговування; 
 екологічна чистота; 
 сертифікація; 
2) ємність ринку: 
  насиченість; 
  платоспроможність; 
3) втручання держави: 
  ліміти та ліцензування; 
  ембарго (від іспан. embargo – накладення арешту, заборона) – заборона 

державною владою ввозу з будь-якої країни або вивозу у будь-яку країну 
певних товарів; 

 самообмеження поставок; 
 пряма заборона і обмеження щодо окремих видів діяльності; 
4) правове середовище: 
 комерційне право; 
 загально правові норми щодо захисту природи, техніки безпеки тощо; 
 порядок створення бізнесу; 
 оподаткування та ціноутворення; 
 трудове законодавство. 
5) монополізація ринку; 
6) митні процедури: 
 ввізне та вивізне мито; 
 нетарифне регулювання вивозу (ввозу) товару; 
 валютний контроль експорту; 
 сертифікація (санітарна, карантинна, ветеринарна); 
7) загальні зовнішні умови: 
 географічні, історичні, політичні; 
 культурні; 
 економічні; 
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8) конкурентні умови: 
 унікальні здібності конкурентів; 
 транспортні витрати тощо. 
Формування стратегії зовнішнього розвитку – це складний процес, який 

містить у собі елементи ризику та невизначеності. Головна проблема – 

обґрунтувати вибір основні альтернативного інструментарію, зрозуміти та 
врахувати найважливіші чинники та умови, що впливають на цей вибір. 

Процес опрацювання стратегії потребує ефективної організації планової 
діяльності, зокрема формування програм, які охоплюють усі напрями 
діяльності та забезпечують послідовність виконання необхідних заходів, а саме: 

розробку концепції товару, товарної стратегії, забезпечення якості та 
пристосування товару до умов обраного міжнародного ринку; 

дослідження ринків, у тому числі чинників маркетингового середовища, 
споживацьких мотивацій та переваг, перспектив і динаміки; 

вибору найпривабливіших ринкових сегментів; 
формування попиту і стимулювання збуту, проведення рекламних 

кампаній; 
організації сервісного обслуговування тощо. 
Моделі виходу компаній на зарубіжні ринки зумовлені динамікою та 

специфікою розвитку національних ринків та можливими перевагами від 
спільної міжнародної діяльності. У сучасних умовах значна кількість компаній 
відмовляються від планів виходу на іноземні ринки та інтернаціоналізації своєї 
діяльності, оскільки: 

по-перше, вони мають стабільні позиції на внутрішньому ринку, добре 
знають своїх споживачів, посередників, конкурентів, мають досвід у сфері 
правового забезпечення бізнесової діяльності; 

по-друге, вони побоюються невизначеності міжнародного середовища і 
браку досвіду та інформації. 

Разом з тим, низка обставин змушують орієнтуватися на зарубіжні ринки 
і шукати шляхи до міжнародного співробітництва. 

Особливості міжнародних ринків: 
 вартісні відмінності між країнами; 
 коливання обмінних курсів валют; 
 відмінності торговельної політики урядів; 
 рівні міжнародної конкуренції тощо. 
Необхідність стратегій зовнішнього розвитку визначається: 
 суттєвими змінами структури світового ринку; 
 спробами опрацювати адекватні заходи, що гарантують від 

надмірних втрат у разі невірних дій, похибок; 

 формування уявлення про перспективи макроекономічних процесів. 
Практичний досвід міжнародних концернів свідчить, що завоювання 

нових зарубіжних ринків відбувається у декілька етапів, а саме: 
1. Дослідження ринку, визначення ступеня його привабливості шляхом 
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ретельного і глибокого аналізу основних параметрів його макро- та 
мікросередовища з метою прийняття рішення про можливості виходу на той чи 
інший зарубіжний ринок. 

2. Підбір регіонального представника-дистриб'ютора, що має досвід 
діяльності на міжнародному ринку. 

3. Створення власного філіалу на засадах часткового або повного 
володіння через: 

придбання місцевої компанії; 
заснування нової компанії; 
викуп частки партнера у спільному бізнесі. 
Етапи процесу формування стратегії зовнішнього розвитку: 
 вибір довготермінових цілей – зростання збуту; зниження ризику, 

витрат тощо; 
 оцінка власних можливостей; 
 дослідження ринку – характер конкуренції; ємність; динаміка; 

регулювання цін; реклама; оподаткування тощо; 
 вибір стратегічних альтернатив; 
 опрацювання тактики – вибір засобів досягнення цілей на окремих 

етапах зовнішнього розвитку; 
 формування попиту і стимулювання збуту; 
 аналіз і контроль – оцінка отриманих результатів; облік відхилень 

від мети; коригування дій у непередбачених умовах. 
Типи стратегій зовнішнього розвитку: 
1) надання права іноземним підприємствам використовувати 

технології компанії або поширювати продукцію компанії; 
2) підтримання національної виробничої бази та експорт товарів на 

іноземні ринки через використання дистриб’юторських каналів, що знаходяться 
під контролем; 

3) координація стратегій між країнами; 
4) прагнення підприємства до мінімізації витрат; 
5) диференціація виробництва у світовому масштабі через 

координацію дій між країнами; 
6) концентрація – спрямована на обслуговування однієї і тієї ж 

визначеної ніші у кожному визначеному ринку різних країн. 
При розгляді проблем виходу на зовнішні ринки варто зазначити, що 

специфічними стратегіями, характерними для підприємств, які планують 
працювати за кордоном, є стратегії, пов'язані з вибором форм здійснення 
операцій. До них належать: 

 стратегія створення нових підрозділів (дочірнє або спільне 
підприємство); 

 ліцензування; 
 франчайзинг; 
 офшорне виробництво. 
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Під час реалізації стратегії створення нових підрозділів за кордоном 
виникає необхідність вибору форми власності: повне володіння (дочірнє 
підприємство) або спільне підприємство. Вибір тієї чи іншої форми власності 
залежить від того, що саме є пріоритетним для міжнародної корпорації – 

уникнення ризиків чи повний контроль над іноземним підрозділом. 
У разі створення дочірнього підприємства компанія має повний контроль 

над діяльністю іноземного підприємства і отримує прибуток у повному розмірі. 
Розмір розподіленого прибутку та особливості реінвестування визначає головна 
компанія. Створення дочірнього підприємства має також певні недоліки, до 
яких слід віднести: 

 комерційні та фінансові ризики повністю несе власник; 
 ресурси, які могли бути вкладені у розвиток науково-дослідних 

робіт чи географічне розширення присутності підприємства відволікаються на 
володіння даним підрозділом; 

 не завжди сприятливий вплив торговельної політики уряду 
приймаючої держави. 

Створення спільного підприємства базується на угоді, згідно з якою два 
або більше партнерів володіють і управляють закордонним підприємством, яке 
розташоване у країні одного із партнерів. Спільні підприємства можуть 
функціонувати на умовах ліцензування, виробництва, управління за 
контрактами або спільного володіння. У разі контрактів на виробництво 
міжнародна корпорація погоджується, щоб іноземна компанія здійснювала 

власне виробництво продукції у даній країні.  
Ліцензування використовується у разі, коли корпорація не може, або не 

бажає самостійно здійснювати виробництво у певній країні. Ліцензія – це 
дозвіл на передавання фізичними або юридичними особами (ліцензіарами) прав 
на використання винаходу, промислового зразку, що їм належать, іншим 
фізичним чи юридичним особам (ліцензіатам). 

Вибір на користь ліцензування може бути зроблений з наступних причин: 
1. Економічні – за допомогою ліцензування компанія швидше вийде 

на іноземний ринок і зможе протистояти конкурентам. До того ж створення 
підрозділів закордоном вимагає значних матеріальних витрат, розмір яких не 
завжди є виправданим щодо обсягів ринку. Навіть міжнародна корпорація, що 
володіє значними коштами, не спроможна власними силами створити власні 
підрозділи у багатьох країнах світу одночасно. 

2. Стратегічні – якщо новий вид продукції чи розроблена технологія 
не відповідають стратегічному напряму діяльності міжнародної корпорації, 
вона може продати ліцензію на їх використання іншому суб’єкту 
господарювання. 

3. Політико-правові – мають місце, якщо у країні діють обмеження 
щодо прямих іноземних інвестицій, або відсутня система надійного захисту 
патентного права. 

Франчайзинг – це ділова угода, за якою одна сторона дозволяє іншій 
здійснювати діяльність, використовуючи її товарний знак, логотип, продукцію, 
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а також методи ведення операцій в обмін на винагороду. За допомогою 
франчайзингу франшизер (продавець) надає постійну допомогу франчайзеру 
(покупцю) у його бізнесі, у багатьох випадках франшизер бере на себе і 
функцію постачання. Найбільш розповсюдженою є схема франчайзингу, яка 
полягає у тому, що франшизер передає права на власну торгову марку місцевій 
організації в обраній країні. Потім основний покупець відкриває власну торгову 
мережу через субфраншиз. 

Офшорне виробництво означає, що одна або декілька стадій виробничого 
процесу розміщуються за кордоном для зменшення затрат. 

Стратегія офшорного виробництва залежить від багатьох чинників, а 
саме: 

розміру транспортних витрат; 
розміру мита на комплектуючі порівняно з митом на готову продукцію; 
вартості робочої сили; 
виникнення валютних ризиків; 
технологічних вимог виробництва; 
політико-економічних чинників, що притаманні країні; 
наявності ефекту масштабу виробництва тощо. 
Крім того, рішення про місце розташування офшорного виробництва є 

функцією від зовнішніх чинників (місткості ринку, стимулів, які використовує 
місцева влада) і внутрішніх стратегічних чинників (відносного значення 
виробничої спеціалізації, місцезнаходження ринків, розміру витрат, існування 
та рівня ризиків). 

Існує багато способів організації офшорного виробництва. 
1. Вихід з продукцією, що випускається на одному підприємстві, 

одночасно на декілька ринків світу. Ця система є вигідною у випадку, коли 
місткість кожного окремого ринку є незначною і досягти ефекту масштабу 
можна лише за умови зосередження виробництва на одному великому 
підприємстві. 

2. У разі, якщо міжнародна компанія діє на крупних ринках, що 
відрізняються один від одного, вона надає перевагу створенню власних 
виробничих суб’єктів підприємницької діяльності на кожному або майже 
кожному ринку збуту. Це дозволяє зменшити затрати на транспортування та 
митне обслуговування. 

3. Якщо міжнародна корпорація є широко диверсифікованою, суб’єкти 
підприємницької діяльності здійснюють одночасно декілька виробничих 
процесів, то раціоналізація управління полягає у створенні суб’єктів 
підприємницької діяльності за технологічною або продуктовою ознакою. 
Кожне спеціалізоване підприємство при цьому обслуговує усі ринки. 

4. Існує також варіант, коли суб’єкти підприємницької діяльності, які 
виробляють комплектуючі, здійснюють виробничий взаємообмін, а потім 
збирають готову продукцію для постачання на місцеві ринки. 

Міжнародна корпорація може обрати одну або декілька стратегій 
здійснення закордонної діяльності, про які йшлося вище, у залежності від того, 
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що саме для неї буде вигідно у тій чи іншій країні. 
Типи конкурентів на міжнародних ринках: 
1) фірми, стратегічним наміром яких є глобальна першість, або 

високий ранг серед лідерів глобального ринку; 
2) фірми, для яких головною стратегічною метою є захист місцевого 

верховенства на їхньому «домашньому» ринку, навіть, якщо вони 
поширюються свої продажі на міжнародний рівень і працюють на декількох чи 
багатьох іноземних ринках; 

3) фірми, що прагнуть до збільшення світових продажів і намагаються 
це зробити у багатьох країнах; 

4) винятково «місцеві» фірми, чиї стратегічні наміри не простягаються 
за межі побудови сильної конкурентної позиції на своєму «домашньому» 

ринку; орієнтують увагу на умови місцевого ринку і стежать за подіями 
міжнародного ринку лише з погляду його впливу на місцеву ситуацію. 

Стратегічні альянси (союзи) – це угоди між фірмами, які йдуть далі 
звичайних відносин, але не утворюють об’єднань. Стратегічні альянси є 
засобом для фірм в одній і тій же галузі, розташованих у різних країнах, 
змагатися у глобальних масштабах, одночасно зберігаючи свою незалежність. 

Стратегічний альянс може включати: 
  об’єднання дослідницьких зусиль; 
  участь у технологічних розробках; 
  спільне використання виробничого устаткування; 
  спільний маркетинг; 
  об’єднання зусиль для спільного виробництва компонентів чи 

збірки готової (кінцевої) продукції. 
Принципи, необхідні для досягнення найкращих результатів від 

стратегічного альянсу: 
1) вибір спільного партнера; 
2) формування так званих «мостів довіри»; 

3) неможливість отримання винагороди негайно; 
4) продукція і ринкові сили союзника мають більше доповнювати, ніж 

конкурувати безпосередньо з власною продукцією компанії; 
5) швидкість пристосування цінних ідей і досвіду обраного партнера 

до власної діяльності; 
6) збереження комерційної таємниці від партнера; 
7) союз є тимчасовим, але у разі економічної вигоди його слід 

продовжувати, у протилежному – не коливаючись, без вагань, припинити. 
При вивченні курсу слід знати, що притулки прибутку – це ринок країн, 

де компанія має сильну, захищену ринкову позицію і отримує істотні прибутки. 
У більшості випадків найбільші і найбільше стратегічно важливі 

притулки прибутку – це «домашні» ринки, однак мультинаціональні компанії 
мають притулки прибутку також на ринках тих країн, де вони володіють 
сильними конкурентними позиціями, великими обсягами продажів і 
привабливими маржами прибутків. 
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Притулки прибутків є цінними активами у глобальних галузях. Компанії з 
великими, захищеними притулками прибутку мають конкурентну перевагу над 
компаніями, що не мають захищених притулків. Компанії з безліччю притулків 
прибутку мають більш сприятливі позиції, ніж компанії з єдиним притулком. 
Тому глобальний конкурент із безліччю притулків прибутку може успішно 
атакувати і побити місцевого конкурента, для якого єдиним притулком 
прибутку є свій «домашній» ринок. 

Критичні ринки – це ринки у країнах, які є притулком прибутку ключових 
конкурентів, мають великі обсяги продажів, включають престижних 
споживачів та забезпечують виняткові прибутки через слабкий конкурентний 
тиск. 

Крім того, існують стратегії зовнішнього розвитку підприємства шляхом 
інтеграції і кооперації суб’єктів господарювання у межах національної 
економіки.  

Поширеними формами кооперації великих, середніх та малих 
господарських структур є: субпідряд, лізинг та венчурне фінансування. Змістом 
перелічених форм є інтеграція (переплетіння) функціональних сфер діяльності 
різних за розмірами підприємств. 

Серед організаційних форм взаємодії (кооперації) великих, середніх і 
малих фірм у виробничій сфері слід передусім виділити субпідрядну систему. 

Це довгострокові відносини у сфері постачання між великою (головною) 
компанією, що виробляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими 
підприємствами, які працюють на основі подетальної, технологічної, модельної 
спеціалізації виробництва продукції, що виробляється відносно невеликими 
обсягами, або вузької номенклатури. 

Сутність субпідряду полягає у збільшенні обсягу робіт, що передаються 
великими компаніями за контрактами малим та середнім підприємствам, а 
також у скороченні загальної кількості прямих постачальників комплектуючих. 

Субпідрядна система особливо поширена у галузях масового виробництва 
(автомобільній, електротехнічній, електронній промисловості, деяких сферах 
машинобудування). 

Система субпідряду як форма кооперування великого, середнього і 
малого виробництва заснована на об'єктивних чинниках, пов'язаних з науково-

технічним прогресом, передусім, принциповими змінами у техніко-

технологічній базі виробництва. Саме останні сприяли зростанню ролі малого 
підприємництва у будь-якому господарському комплексі. Розвиток 
спеціалізації і механізму кооперації перетворює середнє і мале підприємництво 
на складову великого виробництва. Зростають їх місце і роль у підвищенні 
ефективності суспільного виробництва. 

Одним із методів оновлення матеріальної бази і основних фондів малих 
та середніх підприємств різних форм власності є лізинг. Це ефективний спосіб 
стимулювання інвестиційної активності, залучення додаткових вкладень, у 
тому числі іноземних, у розвиток економіки, передусім її виробничої сфери. 

Лізинг є підприємницькою діяльністю, яка спрямована на інвестування 
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власних чи залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у 
виняткове користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є 
власністю лізингодавця, або набувається ним у власність за дорученням і 
погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 
сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Для суб'єктів малого і середнього підприємництва лізинг забезпечує такі 
переваги: 

- стовідсоткове кредитування, яке не потребує негайного початку 
платежів; договір підписується на повну вартість, а лізингові платежі є 
поточними і, як правило, починають сплачуватися після постачання майна або 
пізніше; 

- контракт за лізингом отримати набагато простіше, ніж позику; 
- до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських установ, 

страхових, акціонерних та інших товариств; 
- лізинг привабливий також можливістю, яка надається суб'єктам малого 

підприємництва, що не мають достатнього капіталу для купівлі обладнання, 
отримати його шляхом оренди, крім того, на вигідніших умовах, ніж за 
контрактами купівлі-продажу; 

- можливість через лізинг сучасних і високопродуктивних технічних 
засобів не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати 
зекономлені кошти на інші потреби; 

- лізинг дає можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних 
партнерів, причому не у грошовому вираженні, що викликає певні складнощі, а 
у машинах та устаткуванні, які потрібні для виробничої діяльності. 

Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регламентує 
правовідносини між суб'єктами лізингу і залежно від особливостей здійснення 
лізингових операцій може бути двох видів: фінансовий або оперативний. За 
формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним. 

Велике значення для підвищення життєздатності суб'єктів малого та 
середнього підприємництва має система організації доступу цих структур до 
механізму передачі технологій та результатів наукових розробок у виробництво 
на основі їх кооперації з великими компаніями. 

Венчурне (ризикове) фінансування слід розглядати як у широкому, так і у 
вузькому значеннях. У широкому значенні – це вклад у ризикові, з погляду 
фінансових результатів, проекти, передусім у галузі високих технологій. У 
вузькому значенні венчурне фінансування означає довго- або середньострокові 
інвестиції у вигляді кредитів або вкладень у акції, які здійснюються 
венчурними фондами з метою створення і розвитку малих компаній, що 
швидко розвиваються. 

Як правило, малі венчурні (ризикові) підприємства пов'язані зі сферою 
НДЕКР (науково-дослідних і експериментально-конструкторських розробок). 
Через це для їх позначення часто використовують поняття «малі інноваційні 
підприємства». Венчурні фонди утворюються у кількох організаційних формах, 
головною з яких є спеціалізована незалежна структура венчурного капіталу. 
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Іншими формами є: венчурні фонди великих корпорацій, інвестиційні компанії 
малого бізнесу, науково-дослідні товариства з обмеженою відповідальністю 
тощо. 

Саме через свої венчурні фонди корпорації здійснюють ринкове 
фінансування малих і середніх підприємств. Виходячи з цього, перспективи 
розвитку в Україні венчурного фінансування як форми інтеграції великих і 
малих структур пов'язані, передусім, з реалізацією потенціалу промислово-

фінансових груп.  
 

Робота з літературними джерелами: 
 

1. Глобалізація бізнесу. 

2. Міжнародні варіанти розвитку. 

3. Фактори привабливості міжнародного варіанту розвитку. 

4. Види реалізації стратегії зовнішнього розвитку підприємницької 
діяльності. 

 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Що розуміють під зовнішнім розвитком суб’єктів підприємницької 
діяльності та в якій формі він здійснюється? 

2. Які цілі зовнішнього розвитку суб’єктів підприємницької діяльності? 

3. Охарактеризуйте стратегії міжнародної діяльності. 
4. Які Вам відомі варіанти реалізації стратегії міжнародної діяльності? 

 

Тестові завдання для самоконтролю: 
 

1. Одна з форм господарської діяльності пов’язана з міжнародним 
виробництвом, науково-технічною кооперацією та виходом на зовнішній ринок 
– це: 

а) туристична діяльність; 
б) допомога країнам, що  розвиваються; 
в) зовнішньоекономічна діяльність. 
 

2. Зовнішньоекономічна діяльність є наслідком: 
а) розвитку маркетингової діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності; 
б) розвитку зовнішньоекономічних зв’язків як сукупності напрямів, форм, 

методів та засобів торгово-економічного, науково-технічного співробітництва 
та валютно-фінансових і кредитних відносин держави з іншими країнами; 

в) формування інтелектуального потенціалу. 
 

3. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків як сукупності напрямів, форм, 
методів та засобів торгово-економічного, науково-технічного співробітництва 
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та валютно-фінансових і кредитних відносин держави з іншими країнами являє 
собою: 

а) зовнішньоекономічну діяльність; 
б) маркетингові дослідження ринку; 
в) банківську інфраструктуру. 
4. Метою зовнішньоекономічної діяльності є: 
а) поглиблення спеціалізації виробництва; 
б) пошук шляхів диверсифікації виробництва; 
в) раціональне використання міжнародного розподілу праці та 

міжнародних економічних відносин. 
 

5. Раціональне використання міжнародного розподілу праці та 
міжнародних економічних відносин є метою: 

а) поглиблення спеціалізації виробництва; 
б) пошуку шляхів диверсифікації виробництва; 
в) зовнішньоекономічної діяльності. 
 

6. Стимулами розвитку зовнішньоекономічної діяльності є: 
а) підвищення продуктивності праці персоналу; 
б) розширення збуту, пошук ресурсів, диверсифікація джерел постачання 

і збуту; 
в) формування системи мотивації праці. 
 

7. Розширення збуту, пошук ресурсів, диверсифікація джерел постачання 
і збуту виступає як: 

а) чинник підвищення продуктивності праці; 
б) резерв посилення соціального захисту працівників; 
в) стимул розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 

8. Одним з проявів зовнішньоекономічної діяльності є: 
а) створення спеціалізованої мережі продажу продукції; 
б) створення спільних підприємств; 
в) створення баз відпочинку підприємства. 
 

9. Важливим у розвитку зовнішньоекономічних відносин суб’єктів 
підприємницької діяльності є: 

а) пошук шляхів диверсифікації виробництва; 
б) створення спеціальних економічних зон; 
в) розвиток наукового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності. 
 

10. Створення спеціальних економічних зон виступає важливим 
аспектом: 

а) поглиблення диверсифікації виробництва; 
б) розвитку зовнішньоекономічних відносин суб’єктів підприємницької 
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діяльності; 
в) формування наукового потенціалу суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
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