
Практичне заняття 1 
Тема. Стратегічне та оперативне планування 

Мета заняття: оволодіти навичками визначення стратегій розвитку підприємства та 

навчитися здійснювати планування діяльністю підприємства. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Додаток 1. "Характеристика еталонних стратегій бізнесу". 

2. Додаток 2. "Етапи планування діяльності підприємства". 

3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент. - К.: Академ видав, 2007. - С. 471. С. 

189,190. 

Завдання 1. Визначення типу стратегії розвитку підприємства та її 

характеристика 

Ситуація 1. Підприємство, що випускає під торговою маркою "Дари ланів", 

приблизно два десятки різновидів овочевих цитрусових соків та консервацію, нещодавно 

розробило новидизайн для етикеток. Крім того, активно розширює асортимент напоїв, 

нектарів і компотів. Торгова марка користується по том також на території Російської 

Федерації. 

Ситуація 2. Компанію "Геркулес" було засновано в 19 році. Нині вона випускає понад 

80 асортиментних позицій морозива. Налагоджено виробництво таких класичних видів 

морозива, як "Каштан", пломбір у шоколадній глазурі, морозиво з шматочками фруктів, 

шоколадними краплинками, медом. 

Нині компанія вирішує завдання зростання завдяки виробництву нових видів 

продукції: морозиво з амаретто, двошарове ванільно-шоколадне та ванільно-полуничне 

морозиво, морозиво з різноманітними фруктовими добавками, заморожені натуральні соки 

яблука, апельсина та вишні. 

Ситуація 3. Концерн "Михайло Воронін" є лідером в Україні з пошиття високоякісного 

чоловічого одягу. Торговельна мережа представлена більше ніж 40 фірмовими магазинами в 

Україні; вироби концерну експортуються в Америку, Європу та країни пострадянського 

простору. Стратегія концерну базується на пошуку і використанні додаткових можливостей 

виробництва. Так, розроблено одяг для різних верств населення: молодіжний, вільного стилю, 

класичний та ексклюзивний. 

Ситуація 4. Представництво компанії "Tchibo" в Україні в 30-ти містах нашої країни 

провело акцію з продажу оригінальної кави. Керівництво компанії "Tchibo" проводить 

рекламу, що викликає бажання здійснити покупку кави та стимулює збут, тобто заохочує 

саму покупку. Компанія намагається посилити контроль над структурами, особливо над 

системами розподілу та продажу, з цією метою використовуються такі заходи щодо 

стимулювання торгівлі, як знижки цін, компенсації витрат на рекламу, подарунки. 

Ситуація 5. АОЗТ "Лановський молочноконсервний комбінат" виробляє широкий 

асортимент молочних консервів, масла вершкового, незбираної молокопродукції. Певна увага 

приділяється асортиментному ряду молока згущеного "Солодка мить", "Казковий ключик", 

"Весела бджілка", "Шоколадний рай" тощо. 

"Лановський молочноконсервний комбінат" щоб завоювати кращі позиції на ринку, 

використовує маркетингові засоби: розроблення торгової марки, маркетингових програм зі 

стимулювання збуту, з налагодження довірливих відносин зі споживачами. 

Ситуація 6. Фірма, що займалася випуском фарб та емалі для зовнішніх і внутрішніх 

робіт виставила на продаж один зі своїх підрозділів, щоб додатково розпочати виробництво 

лаків, біозахисту для деревини, будівельного клею тощо. 



Ситуація 7. Під торговою маркою "Світанок" представлено воду "Полтавські Джерела" 

високої якості, кришталевої чистоти, що видобувається з глибини близько 700 метрів і 

пройшла найсучасніший метод обробки - озонування. 

Асортимент заводу продовольчих товарів "Світанок" розширюється завдяки 

виробництву безалкогольних напоїв. Особливим попитом користуються напої зі смаком 

яблука та груші, а також "Крем-сода" та "Лимонад". 

Ситуація 8. В Україні налічується близько 300 магазинів фірми "АТБ". Мережа 

магазинів є досить розгалуженою Україні, але найбільша їхня кількість перебуває у 

Дніпропетровську - 33, в Полтаві - 30. Незалежно від міста кожний магазин має власний 

номер. 

Стратегією передбачено вирішення завдань щодо зростання завдяки виробництву 

нових продуктів. 

Ситуація 9. Магазин "Фокстрот" займається реалізацією пилососів, кухонних 

комбайнів, пральних машин, холодильників. Магазин збільшує обсяги товарообороту завдяки 

придбанню фірми-постачальника або посилення контролю над нею.   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 Для вирішення даних ситуацій слід обрати певний иш стратегії. Для 

цього необхідно використати характеристику еталонних стратегій бізнесу (додаток 1) та 

заповнити таблицю 1. 

 

 

Таблиця 1  
Визначення стратегії розвитку підприємства 

 
Стислий зміст ситуації Номер та назва стратегії Характеристика стратегії 

Ситуація 1 Торгова марка 

"Дари ланів" розширює 

асортимент, користується 

попитом також в Російській 

Федерації 

Стратегія го-

ризонтальної 

диверсифікації 

Стратегія зростання на сучасному ринку 

завдяки виробництву нової продукції, що 

потребує використання нової технології. 

Новий продукт є супутнім до основного 

 



 

Завдання 2. Ознайомлення з етапами процесу планування діяльності 

підприємства 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Слід проаналізувати запропоновані етапи планування діяльності 
підприємства (додаток 2), встановити їх послідовність, відпрацьовану світовою 
практикою управління. 

Завдання 3. Групування чинників, які характеризують зміст етапів 

стратегічного планування діяльності фірми 

Перелік деяких параметрів, які характеризують зміст етапів стратегічного планування 

1. Кількість і склад населення. 

2. Стан маркетингової діяльності на підприємстві. 

3. Характеристика технологічного процесу підприємства. 

4. Рівень податкових ставок. 

5. Стратегія інтегрованого зростання. 

6. Стратегія обмеженого зростання. 

7. Тактика. 

8. Прийняття власником рішення щодо стратегії розвк 

9. Фінансовий план (бюджет). 

10. Ставлення покупців до товару. 

11. Фінансовий стан підприємства. 

12. Розробка процедур (інструкції). 

13. Культура та імідж фірми. 

14. Моніторинг результатів виконання завдань. 

15. Взаємовідносини в колективі. 

16. Потенційні конкуренти. 

17. Стратегія скорочення. 

18. Задоволення потреб населення у товарах народи споживання. 

19. Отримання прибутку. 

20. Стабільність персоналу підприємства. 

21. Національні традиції населення. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Слід проаналізувати запропоновані в переліку парам згрупувавши їх 

відповідно до змісту етапів стратегічного планування. Результати роботи оформити у 

вигляді таблиці 2. 
Таблиця 2 

Групування чинників відповідно до етапів стратегічного планування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ з/п Етапи стратегічного планування 

Вибір місії та 

цілі 

Аналіз зовнішнього 

середовища 

Управлінське дослідження 

сильних і слабких сторін 

підприємства 

Аналіз стратегічних 

альтернатив 

Вибір стратегії Реалізація стратегії 



Додаток 1 

 Характеристика еталонних стратегій бізнесу 

Стратегії концентрованого зростання - це такі стратегії, які пов'язані зі змінами 

продукту та ринку. 
Основні стратегії даної групи 

Стратегія посилення позиції на ринку або проникнення на ринок. При такій 

стратегії фірма робить усе, щоб із даним продуктом на даному ринку завоювати кращі 

позиції. Для цього необхідні великі маркетингові зусилля. 

Стратегія розвитку ринку. Її сутність полягає в пошуках нових ринків для вже 

випущеного продукту. 

Стратегія розвитку продукту передбачає вирішення завдання завдяки виробництву 

нового продукту, що реалізовуватиметься на вже освоєному фірмою ринку. 

Стратегії інтегрованого зростання - це такі стратегії, що пов'язані з 

розширенням підприємства шляхом створення нових структур. Це необхідно в разі, коли 

підприємство має сильні конкурентоспроможні позиції і таке зростання не вважає 

довгостроковими цілями. 

Основні стратегії даної групи 

Стратегія оберненої вертикальної інтеграції спрямована на зростання завдяки 

придбанню фірми-постачальника або посиленню контролю над нею. 

Стратегія вертикальної інтеграції, тобто такої, що йде "вперед", виражається в 

зростанні завдяки придбанню або посиленню контролю над структурами, які знаходяться 

між фірмою та кінцевим споживачем - системами розподілу та продажу. 

Стратегії диверсифікаційного зростання реалізуються тоді, коли підприємство 

не може далі розвиватися на одному ринку з даним продуктом, у межах даної галузі.  

Основні стратегії даної групи 

Стратегія концентричної диверсифікації базується на пошуку і використанні 
додаткових можливостей виробництва нових продуктів, які є в бізнесі, тобто сучасне 
виробництво залишається в центрі бізнесу, а нове виникає, виходячи з тих можливостей, 
які є на основному ринку, в технології або в інших сильних сторонах функціонування 
фірми. 

Стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає пошук можливостей зростання 
на існуючому ринку завдяки новій продукції, що потребує нової технології. Новий 
продукт повинен бути супутнім до основного. 

Стратегія конгломератної диверсифікації - фірма розширюється завдяки 
виробництву нових продуктів, технологічно пов'язаних із тими, які виготовляються, та які 
реалізуються нових ринках. 

Стратегії цілеспрямованого скорочення реалізують тільки тоді, коли 
підприємство повинно перегрупувати сили для довготривалого періоду зростання, чи в 
зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, або коли спостерігаються спади і зміни в 
економіці. 

Основні стратегії даної групи 

Стратегія ліквідації здійснюється тоді, коли підприємство не може далі вести свій 
бізнес. 

Стратегія збирання врожаю передбачає відмову від перспективного погляду на 
бізнес та отримання прибутків у короткий строк (безперспективний бізнес, що не може 
бути вигідно проданий). 



Стратегія скорочення - фірма закриває або продає один своїх підрозділів або бізнес, 
щоб здійснити довгострокову зміну меж ведення бізнесу. 

Стратегія скорочення витрат - проведення відповідних заходів щодо скорочення 
витрат. 

На основі даної характеристики для кожного прикладу обирається той або інший 
тип стратегії. Відповідь студенти винні обґрунтувати. 

Додаток 2 
Етапи процесу планування діяльності підприємства 

1. Стратегічний аналіз, формування різних варіантів стратегії. 

2. Підготовка остаточного стратегічного плану діяльності 

фірми. 

3. Реалізація планів. 

4. Середньострокове планування. 

5. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації, складаються 

прогнози майбутнього стану середовища, оцінюється реальне становище. 

6. Контроль результатів. 

7. Розроблення річних оперативних планів і проектів на основі стратегічного плану 

та результатів середньострокового планування. 

8. Вибір і ретельне опрацювання найкращої з альтернативних стратегій. 

9. Встановлення бажаних напрямів і орієнтирів діяльності, які відповідають місії 

організації, визначення комплексу цілей. 
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