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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
І. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Сутність бізнес-стратегії та основні її компоненти. (оцінюється в 10
балів).
2. Сутність та методи аналізу стратегічного потенціалу підприємства.
(оцінюється в 10 балів).
3. Характеристика базових корпоративних стратегій. (оцінюється в 10
балів).
ІІ. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Який з наведених нижче чинників в найбільшому ступені обумовлює
належну адаптивність підприємства до змін:
а) конкурентні умови;
б) політична нестабільність;
в) смаки споживачів;
г) контактні аудиторії.
2. Який з підходів до тлумачення стратегії підприємства орієнтує його на
посилення конкурентної позиції:
а) стратегія як зразок;
б) стратегія як еталон;
в) стратегія як позиція;
г) стратегія як мета управління.
3. У менеджменті термін «стратегія» тлумачать як…
а) мистецтво керівництва, загальний план бачення боротьби, що ґрунтується
на конкретних умовах певного етапу розвитку суспільства

б) програма дій, що визначає розвиток підприємства, і відповідне управління,
а також досягнення поставлених цілей;
в) система упорядкованих знань про суть, методологію, методику i
організацію планування;
г) передбачення процесу i явищ дійсності.
4. Велика кількість визначень терміна «стратегія» пов’язана з…
а) визначенням перспективних орієнтирів діяльності підприємства;
б) планом управління підприємством;
в) його конкретним застосуванням;
г) поведінковою моделлю підприємства на ринку.
5. Відомі фахівці зі стратегічного управління А.А. Томпсон і А.Дж.
Стрікленд, пов’язують планові аспекти стратегії з…
а) конкурентними умовами;
б) розподілом матеріальних ресурсів у регіоні;
в) системою планування на підприємстві;
г) поведінковими аспектами підприємства.
6. «За своєю суттю стратегія є переліком правил для прийняття рішень,
якими організація користується у своїй діяльності». Таке трактування
стратегії наводить:
а) І. Ансоф;
б) М. Мескон;
в) М. Альберт;
г) А. Томпсон.
7. Якщо проводити аналіз даних визначень терміна «стратегія», можна дійти
висновку, що вона є…
а) критерієм раціональності тих чи інших варіантів плану;
б) стрижнем, навколо якого концентруються всі види виробничогосподарської діяльності;
в) ймовірністю тієї чи іншої ситуації;
г) загрозою для підприємства.
8. Більшість зарубіжних та вітчизняних авторів визначає стратегію як…
а) контроль діяльності конкурентів;
б) аналіз зовнішнього середовища;
в) план управління підприємством в цілому;
г) контролінг.
9. Головною сутнісною ознакою стратегії є…
а) шляхи розвитку;
б) способи дії;
в) напрямок дії;

г) цілеспрямованість.
10. Призначення стратегії полягає…
а) у побудові організації, здатної успішно працювати, долаючи непередбачені
обставини, виклики конкуренції, внутрішні проблеми, здобувати все нові
вигідні позиції на ринку;
б) у створенні конкурентних умов;
в) постійній боротьбі за ринки і споживачів;
г) належній адаптивності до змін зовнішнього середовища.
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