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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 практичних занять 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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії, типових стратегічних рішень, дослідити етапи розробки стратегії. 

 

Питання для обговорення: 
 

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

Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
 

1. Стратегія як багатогранна економічна категорія. 
2. Стратегія та проблеми забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. 
3. Проблеми формування підприємством довготермінових 

конкурентних переваг. 
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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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів щодо 
формулювання місії підприємницької діяльності. 

 

Питання для обговорення: 
 

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. 
 

Додаткові питання: 
 

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. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
 

1. Кредо та образ – складові місії підприємства. 
2. Можливості розв’язання конфліктів цілей. 
3. Причини невідповідності цілей вимогам ринку. 

 

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 1 запропонувати варіант створення власного 
підприємства з урахуванням місцевих умов. 

3. Визначити стратегічні завдання на короткотермінову перспективу. 
 

Таблиця 1 – 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 залізничний повітряний водний 

Частини світу Європа Америка Африка Азія 

Поселення 
Самостійн

е 

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. 

 

Таблиця 2 – 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 %. 
 

 

Тема 3. Оцінювання зовнішнього середовища підприємницької 
діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Сутність і цілі аналізу стану 
зовнішнього середовища підприємницької діяльності. Фактори зовнішнього 
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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 заняття: опанувати методи аналізу зовнішнього середовища. 

 

Питання для обговорення: 
 

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

діяльності. 
 

Додаткові питання: 
 

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.  
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Характеристика моделей зовнішнього середовища. 
2. Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища. 
3. Методичне забезпечення процесу сканування зовнішнього 

середовища. 
 

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 3. 

 

Таблиця 3 – 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 
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постійним. 
Необхідно визначити: 
1. Ланцюжок економічних явищ, що призвели до кризового стану  та 

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 
закінченням сезону відпочинку у місті залишилося лише постійне населення. У 
таблиці 4 наводяться дані про умовні обсяги реалізації кондитерських виробів 
різними сегментами ринку. 

 

Таблиця 4 – 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 5. 

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 
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стратегії підприємства. 
 

Таблиця 5- 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 

 

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 заняття: опанувати методи аналізу стратегічного потенціалу. 

 

Питання для обговорення: 
 

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

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

3. Рівень системи менеджменту. 
 

Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Внутрішні резерви суб’єкта підприємницької діяльності та їх роль у 
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формуванні його стратегії. 
2. Тактичне та стратегічне планування: спільні риси та особливості 

здійснення. 
3. Альтернативність у формуванні прогнозу перспектив суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
 

Практичні завдання: 

 

Завдання 1. Провівши порівняльний аналіз динаміки прибутку та 
рентабельності, суб’єкт підприємницької діяльності отримав такі результати 
(таблиця 6). 

 

Таблиця 6 – 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 
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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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно вибору 
альтернативних стратегій. 

 

Питання для обговорення: 
 

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

діяльності. 
3. Критерії альтернативного відбору стратегії. 
 

Додаткові питання: 
 

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. 

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. 
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Раціональна основа визначення стратегічних альтернатив. 
2. Проблеми кількісної оцінки взаємодії суб’єкта підприємницької 

діяльності й оточуючого середовища. 
3. Стратегічні альтернативи суб’єкта підприємницької діяльності. 

 

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. 
Контролю підлягає 10 % готової продукції. Економічний ефект полягає у 
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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 7. 

 

Таблиця 7 – 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 
середовища суб’єкт підприємницької діяльності прийняв рішення частково 
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декомпонувати свою стратегію, а саме – функціональну стратегію кадрової 
служби. Окремі показники діяльності до і після декомпонування 
функціональної стратегії кадрової служби наводяться у таблиці 8. 

 

Таблиця 8 – 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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно 
корпоративної стратегії. 

 

Питання для обговорення: 
 

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

 

Додаткові питання: 
1. Розкрийте зміст корпоративної стратегії. 
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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? 
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Корпоративна стратегія як план управління диверсифікованим 

суб’єктом підприємницької діяльності. 
2. Характеристика елементів, що формують корпоративну стратегію. 
3. Агресивність стратегії. 

 

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 
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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»). 

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. 
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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 
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 
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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 
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, 
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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. 
 

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 
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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 
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 
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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: 
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 
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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. 

 

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

 

Питання для обговорення: 
 

1. Класифікація стратегій. 
2. Стратегія однобізнесового суб’єкту підприємницької діяльності. 
3. Стратегія багатобізнесового суб’єкту підприємницької діяльності. 
 

Додаткові питання: 
 

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. 
6. Опишіть особливості стратегії для мешканців ніш. 
7. Назвіть відмінності у поведінці імітатора та пристосованця. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Правила вибору стратегії за умов ризику (за І. Ансоффом). 
2. Стратегія бізнесу (ділова стратегія) за А.Томпсоном і А. 
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Стріклендом. 
3. Порівняльна характеристика стратегій бізнесу. 
 

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 9. 

 

Таблиця 9 – 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 

 

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 10. 

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. 
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Зазначити шляхи удосконалення функціональної стратегії виробничо-

технічної служби суб’єкта підприємницької діяльності. 
 

Таблиця 10 – 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 11. 
 

Таблиця 11 – 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 

 

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 
діяльності. 
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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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
функціональної стратегії. 

 

Питання для обговорення: 
 

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. 
 

Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Проблеми та шляхи об’єднання функціональних стратегій. 
2. Конфлікти, їх роль та шляхи розв’язання у процесі формування 

функціональних стратегій. 
3. Методичне та інформаційне забезпечення формування функціональних 

стратегій. 
 

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.  
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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. 
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.  
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Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії диверсифікації. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Сутність і зміст диверсифікаційних процесів. 
2. Методологія диверсифікації діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
3. Принципи диверсифікації. 
 

Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Спонукальні мотиви здійснення диверсифікації. 
2. Диверсифікація як організаційно-економічний чинник  зростання 

ефективності виробництва. 
3. Мотиви обґрунтування необхідності диверсифікації. 

 

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 відчулася 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 12. 

 

Таблиця 12 – 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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії диференціації. 

 

Питання для обговорення: 
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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. 
 

Додаткові питання: 
 

1. Назвіть джерела унікальності (фактори диференціації) за М. Портером. 
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. 
Завдання для презентаційної доповіді: 

1. Ефективність стратегії диференціації. 
2. Відмінні риси підходів до створення купівельної цінності. 
 

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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
цінової стратегії. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Етапи розробки цінової стратегії. 
2. Стратегія зміни психології продажів. 

3. Стратегія контрактів та умов.  
4. Стратегія демонстрації цінності товару.  
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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». 
 

Додаткові питання: 
 

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. 
6. Наведіть приклад стратегії цільових цін. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Порівняльний аналіз цінових стратегій. 
2. Обмеження щодо впровадження цінових стратегій. 
 

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. 

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. 
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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: 

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 
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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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
технологічних аспектів підприємницької діяльності. 

 

Питання для обговорення: 
 

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. 
 

Додаткові питання: 
 

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. 
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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Чинники, що стримують інноваційний розвиток в Україні. 
2. Опортуністична стратегія. 
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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? 

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 
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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 зазатверджені 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 
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, 
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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 
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 
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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. 

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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії зниження собівартості продукції. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Переваги застосування стратегії зниження собівартості продукції. 
2. Недоліки застосування стратегії зниження собівартості продукції. 
3. Реалізація стратегії зниження собівартості продукції. 
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Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Лідерство у витратах: переваги та недоліки. 

 

Тема 14. Метод портфельного аналізу – матриця БКГ 

 

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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
портфельного аналізу. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Критерії вибору с стратегічних рішень. 
2. Етапи вибору стратегії. 
3. Характеристика окремих моделей стратегії. 
4. Чинники привабливості ринку. 
5. Сценарії, методологія їх опрацювання. 
 

Додаткові питання: 
 

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»? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Шляхи усунення протиріч у стратегічній моделі. 
2. Порівняльна характеристика методів формування стратегічної 

моделі суб’єкту підприємницької діяльності. 
3. Сценарії як метод формування стратегічної моделі. 
 

Практичні завдання: 
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Завдання 1. Суб’єкт підприємницької діяльності працює на ринку легкої 
промисловості. За допомогою моделі Маккінзі, виходячи з даних таблиці 13, 
запропонуйте стратегію розвитку на наступний ІІІ рік. 

 

Таблиця 13 – 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 
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 14. 

 

Таблиця 14 – 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 
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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 заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
стратегії зовнішнього розвитку підприємницької діяльності. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Глобалізація бізнесу. 

2. Міжнародні варіанти розвитку. 

3. Фактори привабливості міжнародного варіанту розвитку. 

4. Види реалізації стратегії зовнішнього розвитку підприємницької 
діяльності. 

 

Додаткові питання: 
 

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? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Шляхи реалізації стратегії зовнішнього розвитку підприємницької 

діяльності в Україні. 
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Навчальне видання 
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