
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

курс ІІІ 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                   10 балів -  письмова відповідь на 

кожне запитання,  

10 балів – розв’язок ситуаційного 

завдання 
Перелік допоміжних матеріалів: література, що рекомендована РП 

 

Орієнтований перелік запитань: 
1. Охарактеризуйте загальні теоретичні основи поняття стратегії розвитку 

організації 

2. Дайте характеристику головним складовим стратегічного менеджменту 

3. Зробіть порівняльну характеристику стратегічного та нестратегічного 

управління 

4. Дайте характеристику перевагам та обмеженням стратегічного 

управління 

5. Опишіть теоретичні основи поняття стратегічний потенціал 

6. Назвіть та опишіть підходи для оцінки стратегічного потенціалу 

7. Дайте оцінку головним складовим, що характеризують стратегічний 

потенціал 

8. Покажіть за якими напрямами може здійснюватися оцінка стратегічних 

можливостей організації 

9. Охарактеризуйте головні напрями проведення оцінки організаційно – 

управлінського потенціалу 

10. Охарактеризуйте головні напрями проведення оцінки фінансового 

потенціалу 

11. Охарактеризуйте головні напрями проведення оцінки маркетингового 

потенціалу 

12. Охарактеризуйте головні напрями проведення оцінки виробничого та 

технологічного потенціалу 

13. Охарактеризуйте головні напрями проведення оцінки трудового 

потенціалу 

14. Проілюструйте застосування SWOT – аналізу при оцінці  потенціалу 

15. Покажіть головні позитивні та негативні чинники, що впливали на стан 

і розвиток стратегічного потенціалу України 



16. Покажіть особливості системи стратегічного управління України за 

період її незалежності  

17. Назвіть та охарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, на які 

об’єкт не має впливу при стратегічному управлінні 

18. Дайте характеристику стратегічних завдань у реформуванні (на вибір 

екзаменатора сфера діяльності) на сьогоднішньому етапі розвитку 

держави 

19. Охарактеризуйте стратегію розвитку децентралізації в Україні 

20. Покажіть ключові моменти Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, прийнятої у вересні 2019р. 

21. Опишіть суть і завдання оцінки зовнішнього середовища 

22. Покажіть суть і вплив чинника конкурентів при оцінці зовнішнього 

середовища 

23. Покажіть суть і вплив чинника споживачів при оцінці зовнішнього 

середовища 

24. Покажіть суть і вплив чинника замінників (субститутів) при оцінці 

зовнішнього середовища 

25. Покажіть суть і вплив чинника стейкхолдерів при оцінці зовнішнього 

середовища 

26. Опишіть основні етапи проведення аналізу конкурентного середовища 

для оцінки його впливу на стратегічний потенціал 

27. Назвіть та охарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, на які 

об’єкт може здійснювати вплив при стратегічному управлінні 

28. Опишіть головні складові чинники внутрішнього середовища, які мають 

суттєвий вплив на формування стратегії організації  

29. Покажіть головні підходи для здійснення оцінки внутрішнього 

середовища  

30. Назвіть та охарактеризуйте головні чинники внутрішнього середовища, 

які впливають на формування системи стратегічного управління 

31. Покажіть головні складові, що характеризують стратегічний рівень 

організації 

32. Охарактеризуйте суть і значення визначення місії організації у її 

стратегічному розвитку 

33. Охарактеризуйте чинники, які впливають на формування місії 

організації 

34. Покажіть послідовність процесу визначення місії 

35. Дайте характеристику системі стратегічних цілей організації 

36. Покажіть за якими ознаками можна провести класифікацію стратегічних 

цілей організації 

37. Визначте головні вимоги до стратегічних цілей організації 

38. Охарактеризуйте підходи до побудови «дерева цілей» 

39. Які головні вимоги до вибору стратегії організації 

40. Покажіть та охарактеризуйте підходи до класифікації стратегій 

41. Дайте характеристику стратегії концентрованого зростання 

42. Дайте характеристику стратегії інтегрованого зростання 



43. Дайте характеристику стратегії стабілізації 

44. Дайте характеристику стратегії диверсифікованого зростання 

45. Дайте характеристику стратегії скорочення 

46. Покажіть головні складові економічної стратегії 

47. Покажіть в чому суть та значення стратегічного планування 

48. Охарактеризуйте специфічні чинники стратегічного планування 

49. Обґрунтуйте які є перешкоди та бар’єри при стратегічному плануванню 

50. Назвіть та охарактеризуйте основні методи стратегічного планування 

51. Дайте характеристику суті балансового та нормативного методу 

планування 

52. Покажіть послідовні етапи процесу стратегічного планування 

53. Охарактеризуйте головні складові організаційного забезпечення 

стратегічного управління 

54. Дайте характеристику основним видам організаційної структури 

55. Покажіть в чому переваги і недоліки проектно – матричної 

організаційної структури для реалізації визначених стратегій  

56. Покажіть в чому переваги і недоліки проектної організаційної структури 

для реалізації визначених стратегій  

57. Покажіть в чому переваги і недоліки дивізійної організаційної структури 

для реалізації визначених стратегій  

58. Дайте характеристику таким елементам організаційної структури як 

стратегічні господарські центри 

59. Покажіть в чому суть та основні елементи фінансово – економічного 

забезпечення реалізації стратегій 

60. Охарактеризуйте складові елементи соціально – психологічного 

забезпечення реалізації стратегій 

61. Опір стратегічним змінам, його основні види та характеристики 

62. Опишіть головні підходи щодо подолання опору стратегічним змінам 

63. Покажіть в чому суть стандартів поведінки при реалізації стратегічних 

змін 

64. Охарактеризуйте в чому суть інформаційного - аналітичного 

забезпечення у реалізації стратегій 

65. Покажіть особливості реалізації стратегій в умовах конкурентного 

середовища 

66. Покажіть основні складові стратегічного конкурентного аналізу 

67. Дайте характеристику базовим конкурентним стратегіям 

68. Покажіть суть і значення стратегічного контролю 

69. Охарактеризуйте основні етапи та властивості стратегічного контролю 

70. Дайте характеристику головним завданням стратегічного контролю 

71. Дайте оцінку значення досягнення завдань, визначених Цілями сталого 

розвитку 

  



Приклади ситуаційних завдань: 
 

1. Проілюструйте на прикладах головні зміни в стратегії розвитку України, 

які відбувалися в період із 1991 року 

2. Покажіть на прикладах вплив таких чинників як циклічність, рівень 

соціально-економічного розвитку, екологічний вплив, 

ресурсозбереження, темпи росту, новизна технології, тривалість 

життєвого циклу попиту і технологій, конкурентоспроможність на 

оцінку обґрунтованості стратегічних цілей організації 

3. Покажіть на конкретному прикладі підприємства чи організації як 

здійснюється стратегічна оцінка потреби в кадрах і як вона 

забезпечується при розробці відповідного плану 

4. Охарактеризуйте на умовному прикладі будь - якого господарюючого 

суб'єкту підрозділ, який має бути відповідальним за реалізацію 

стратегічного управління – його права, повноваження, статус 

5. Проілюструйте на прикладах як впливають на реалізацію стратегічних 

завдань фінансові чинники, зокрема стратегія цінової політики та 

політики регулювання витрат 

6. Приведіть на прикладі окремої галузі чи виду виробництва критерії та 

показники ефективності стратегій 

7. Які напрями стратегічного розвитку реалізуються  та мають бути 

реалізовані в місті Києві 

8. Охарактеризуйте конкретно які реформи стратегічного характеру 

проводяться в нашій державі із 2014 року 

9. На чому базується виконання наступних цільових індикаторів в 

Програмі Кабінету Міністрів: економіка України (ВВП) зросте на 40%; 

буде створено 1 млн. нових робочих місць; залучено 50 млрд. доларів 

прямих іноземних інвестицій; 

 

 

Екзаменатор              Яковенко І.В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 
 


