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Назва курсу  Стратегічне управління 

Адреса викладання 
курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Кафедра менеджменту 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 
073 «Менеджмент» 

 
Викладачі курсу ЧОПКО Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту 
Контактна 
інформація 
викладачів 

nataliya.chopko@lnu.edu.ua; chopko_n@yahoo.com; 
https://econom.lnu.edu.ua/employee/chopko-n-s 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Щосереди, 17:00 – 18:00 год. (адреса економічного факультету: 79000, 
Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 304)  
Також консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom, платформу 
Moodle або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 
писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/stratehichne-upravlinnya-073 
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб вміти організувати процес стратегічного управління 
на підприємстві. Тому у курсі представлено як основні принципи побудови 
системи стратегічного управління, так і методи які потрібні для розробки та 
впровадження стратегії організації.  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Стратегічне управління» є завершальною нормативною 
дисципліною для освітньої програми першого освітнього рівня вищої освіти 
«бакалавр» з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 7 семестрі 
в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS).. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є 
оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та 
практичними навиками ухвалення стратегічних рішень в процесі управління 
діяльністю та розвитком підприємства на ринку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне 
управління» є  

- здійснити критичний аналіз сучасних концепцій стратегічного 
управління підприємством, визначити переваги та недоліки їх 
застосування, обґрунтувати необхідність формування стратегічного 
мислення в українських спеціалістів; 
- розкрити найбільш розповсюджені та нові підходи до аналізу 
середовища організації, методів визначення її 
конкурентоспроможності; 
- визначити методичні принципи формулювання цілей організації, 
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охарактеризувати моделі і методи розробки системи стратегій у вигляді 
«стратегічного набору» з урахуванням обраної політики ведення 
бізнесу в межах ефективної системи прийняття стратегічних 
управлінських рішень; 
- обґрунтувати основні вимоги до побудови системи стратегічного 
управління сучасним підприємством, враховуючи при цьому 
організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та 
інформаційно-аналітичне забезпечення виконання стратегічних планів. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

 Основна література:  
1. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник / В. Тертичка.– 

Київ: «К.І.С.», 2017. – 932 с 
2. Стратегічне управління: Навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, 

О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 
2013. – 272 с  

3. Стратегічне управління корпораціями : навч. посібник / Л. І. Скібіцька, 
В. В. Матвеев, В. І. Щелкунов, С. М. Подреза. – К. : Центр учбової літератури, 
2016. – 480 с. 

 Додаткова література:  
1. Василенко В.А.,  Ткаченко Т.І.  Стратегічне управління:  навч.  

посібник.  – К.: ЦУЛ,  2003. – 396 с. 
2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц.  / за ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с. 
3. Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління. Навчальний 

посібник. ― Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. ― 164 с. 
4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 

2008. – 480 с. 
5. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2006. — 366 с. 
6. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління: 

Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 240 с. 
7. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под. ред.. Л. Фаэйл, Р. 

Рэнделла; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 587 с. 
8. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: 

Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 320 с. 
9. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. 

посіб. для студ. вшц. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Іщук, І.В. Жалінська. - 
К. : Кондор, 2003. - 194 с. 

10. Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю 
промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. 
Ступак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 228 
с. 

11. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуація, приклади: 
Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с. 

12. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент (практикум) : 
навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с. 

13. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. 
Шершньова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с. 

Тривалість курсу 120  год. 
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Обсяг курсу ОФН: 64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 
практичних занять та 56 години самостійної роботи 
ЗФН: 28 години аудиторних занять. З них 20 годин лекцій, 8 годин практичних 
занять та 92 години самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати : 

- місце та роль стратегічного управління в системі управління; 
- причини виникнення і переваги стратегічного управління; 
- відмінності концепції стратегічного менеджменту; 
- основні методологічні підходи до стратегічного управління;  
- особливості використання стратегічного управління на 

підприємствах різних форм власності; 
- практичні результати застосування стратегічного менеджменту 

на українських підприємствах. 
вміти : 

- застосовувати методи побудови технологічного процесу 
стратегічного управління; 

- формувати місії, цілі, стратегії та «стратегічний набір»; 
- розробляти стратегічні плани різного рівня в організаціях; 
- формувати ефективно діючу систему організаційного, 

фінансово-економічного, соціально-психологічного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 
менеджменту. 

Ключові слова Стратегічне управління, концепції стратегічного управління, стратегічна 
оцінка підприємства, стратегія підприємства 

Формат курсу Очний /заочний  
 Проведення лекцій, практичні заняття та консультації для кращого розуміння 

тем 
Теми Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Тема 2. Види стратегічного управління  
Тема 3. Етапи стратегічного управління та цілевстановлення 
Тема 4. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства  
Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства  
Тема 6. Оцінка конкурентоспроможності підприємства  
Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг  
Тема 8. Аналіз портфеля підприємства та оцінка стратегічної позиції   
Тема 9. Сутність та моделі стратегічного планування  
Тема 10. Підсистеми забезпечення реалізації стратегії підприємства 
Тема 11. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень на 
підприємстві 

Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру 
письмовий 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 
структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 
оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 
контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студентів з 
дисципліни використовуються такі засоби оцінювання:  
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- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, 
розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 
включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 

менеджмент, управління персоналом, маркетинг, організація підприємницької 
діяльності, економічний аналіз і обґрунтування господарських рішень, 
економічна діагностика та інших достатніх для сприйняття категоріального 
апарату цього курсу, розуміння наукових джерел з такої проблематики.  

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, комплексні модулі та завдання; електронні матеріали з 
відповідного курсу та інших пов’язаних курсів у системі (платформі) Moodle, 
колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки), проектно-
орієнтоване навчання, дискусія, написання спільних наукових праць та 
розробок. 

Необхідне 
обладнання 

Вивчення курсу «Стратегічне управління» потребує використання 
загальновживаних програм і операційних систем та електронних матеріалів 
платформи Moodle. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• практичні заняття: 25 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 
25.  
• контрольні заміри (модулі): 15 % семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 15. 
• індивідуальне завдання: 10 % семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 10. 
 • іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 
При викладанні дисципліни «Стратегічне управління» 

використовуються такі методи контролю: 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента 
до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 
тестування. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни 
«Стратегічне управління» є: 

1) систематичність та активність роботи на лекційних заняттях; 
2) виконання модульних (контрольних) завдань; 
3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності та активності роботи студента на 

практичних заняттях враховується: 
- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 
- активність при обговоренні дискусійних питань; 
- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 
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При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 
загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 
під час опанування відповідного змістовного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 
результатів навчання і проводиться у формі письмового іспиту.  

Засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 
оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 
контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 
використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, 
розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 
включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 
 

Засоби поточного контролю: 
 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 25 
Тестування за змістовим модулем 1 5 
Тестування за змістовим модулем 2 5 
Тестування за змістовим модулем 3 5 
Індивідуальне завдання 10 

 
Засоби підсумкового контролю: 
 

Засоби контролю 
Кількість балів 

Денна/заочна 
Письмовий іспит 50 

 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 
письмове завдання.  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 
інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають (прослухають он-лайн) усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
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строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 
курсом.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 
особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 
час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з 
можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 

Питання до 
екзамену 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 
1. Поняття стратегічного управління: підходи до його трактування. 
2. Еволюція стратегічного управління. 
3. Сучасна концепція стратегічного управління. 
4. Головні принципи стратегічної діяльності підприємства. 
5. Процес стратегічного управління та його основні етапи. 
6. Поняття та способи досягнення «стратегічного рівня» підприємства.  
7. Сутність та способи формування стратегічного мислення менеджерів.  
8. Критерії оцінювання ефективності стратегічного управління. 
9. Основні підходи до структуризації зовнішнього середовища 
організації. 
10. Аналіз факторів зовнішнього середовища. 
11. Оцінка проміжного середовища (аналіз галузі). Модель п’яти сил 
конкуренції М. Портера. 
12. Методичний інструментарій дослідження середовища діяльності 
підприємства. 
13. Сутність, основні елементи та етапи застосування SWOT-аналізу.  
14. PEST-аналіз як метод дослідження середовища організації. 
15. Сутність категорії  конкурентоспроможність.  
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16. Поняття, параметри та показники конкурентоспроможності продукту. 
Методи оцінки конкурентоспроможності продукту.  
17. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та 
показники, які визначають конкурентоспроможність підприємства. 
18. Характеристика методів аналізу конкурентів (матриця конкурентного 
профілю, анкета для аналізу конкуренції у галузі та конкурентів, тощо). 
19. Визначення «стратегічної групи конкурентів». Застосування «карти 
стратегічних груп» в аналізі середовища організації.  
20. Створення ключових компетенцій та їх використання. 
21. Модель конкурентних рішень К.Омаї. 
22. Використання SPACE-аналізу для визначення стратегічної позиції 
підприємства. 
23. Зміст і сфера застосування бенчмаркінгу, характеристика його 
основних етапів. 
24. Компоненти внутрішнього середовища організації. 
25. Поняття «потенціалу підприємства»: характеристика ресурсного, 
цільового і структурного підходів щодо його оцінки.  
26. Стратегічне оцінювання активів організації 
27. Поняття портфеля бізнесі. Мета та процес портфельного аналізу. 
28. Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель BCG). 
29. Аналіз конкурентних позицій підприємства (модель GE/ McKinsey). 
30. Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM). 
31. Загальна характеристика моделі ADL. 
32. Методика стратегічної оцінки підприємства (СОП). 
33. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. 
34. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні. 
35. Місія як генеральна мета підприємства. 
36. Сутність і визначення цілей управління, основні вимоги до цілей, 
класифікаційні групи цілей.  
37. «Дерево цілей» підприємства: поняття та методи його побудови.  
38. Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок 
прогнозів з цілями та стратегіями підприємства.  
39. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному 
плануванні (методи екстраполяції, експертні методи, методи моделювання).  
40. Розробка сценаріїв розвитку подій (основні етапи). Методи розробки 
сценаріїв (метод посилань, метод системи діаграм, метод критичних полів, 
метод «логіки можливого розвитку», матриця перехресного впливу подій).  
41. Сутність стратегії. Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст 
стратегії.  
42. Процес розробки стратегії та характеристика його етапів. 
43. Основні види загальних стратегій організації.  
44. Загальноконкурентні стратегії. Підхід М. Портера до визначення 
загальноконкурентних стратегій.  
45. Функціональні стратегії, їх характеристика. 
46. Ресурсні стратегії. Критичний аналіз методів обґрунтування.  
47. Продуктово-товарні стратегії. Методи обґрунтування, аналіз та 
планування «портфеля підприємства».  
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48. Взаємозв’язок життєвого циклу галузі, підприємства та його стратегії 
(Характеристика віолентної, патієнтної, експлерентної та комутантної 
стратегій). 
49. Комплексні стратегії підприємства: специфіка «стратегічного набору» 
комплексних стратегій.  
50. «Стратегічний набір» як система стратегій, визначення «стратегічного 
набору» підприємства, вимоги до нього. 
51. Принципи та переваги стратегічного планування на підприємстві.  
52. Основні етапи стратегічного планування.  
53. Моделі стратегічного планування, їх сутність, спільні та відмінні 
ознаки.  
54. Система стратегічного планування на підприємстві: бар’єри та методи 
їх подолання.  
55. Зміст, структура і показники стратегічного плану. 
56. Стратегічні програми та їх роль в системі стратегічного планування. 
57. Стратегічний проект як інструмент реалізації стратегії. 
58. Система стратегічних планів, проектів та програм і вимоги до них. 
59. Бізнес-план як стратегічний план розвитку підприємства.  
60. BSC (система збалансованих показників) як інструмент реалізації 
стратегічного плану підприємства. 
61. Головні характеристики організаційного забезпечення стратегічного 
управління. 
62. Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку. 
63. Типи організаційних структур управління (лінійно-функціональні, 
дивізійні, матричні, множинні).  
64. Характеристика ОСУ стратегічного типу 
65. Порівняльна характеристика «традиційних» та стратегічних ОСУ.  
66. Особливості реакції ОСУ різних типів на зміни у середовищі 
функціонування організації.  
67. Формування стратегічних господарських центрів (СГЦ) як реакція на 
зміни внутрішнього організаційного середовища.  
68. Формування координаційних центрів між СГЦ (структура і порядок їх 
формування).  
69. Централізовані формування в ОСУ стратегічного типу. 
70. Основні етапи формування ОСУ стратегічного типу. Ознаки 
неадекватної вимогам стратегічного управління ОСУ.  
71. Процес організаційного проектування. 
72. Використання моделі «7S» МсКіnsеу для аналізу та проектування 
стратегічних ОСУ. 
73. Оцінка спроектованої ОСУ стратегічного типу. 
74. Основні характеристики фінансово-економічного забезпечення (ФЕЗ) 
стратегічного управління.  
75. Варіанти структури системи ФЕЗ стратегічного управління.  
76. Економічна стратегія організації як основа побудови ФЕЗ 
стратегічного управління.  
77. Роль «центрів відповідальності» у ФЕЗ стратегічного управління.  
78. Стратегічне бюджетування як механізм балансування інтересів 
зацікавлених сторін у стратегічному розвитку. 
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79. Характеристика соціально-психологічного забезпечення (СПЗ) 
стратегічних змін в організації.  
80. Організаційна культура як об’єкт впливу СПЗ стратегічного 
управління.  
81. Концепція стратегічного організаційного розвитку. 
82. Особливості мотивації в системі СПЗ стратегічного управління.  
83. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. 
84. Поняття стратегічної інформації. Джерела стратегічної інформації та 
методи її отримання. 
85. Формування бази стратегічних даних.  
86. Інформаційна система стратегічного управління. 
87. Сутність стратегічного контролю. Об’єкти та вимоги до обліку і 
контролю в стратегічному управлінні.  
88. Етапи проведення стратегічного контролю. 
89. Стратегічний контролінг в системі стратегічного управління. 
90. Стратегічний аналіз діяльності підприємства 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 

 

 
СХЕМА КУРСУ «Стратегічне управління» 

 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин  

Усього, 
ДФН 

у тому числі Усього, 
ЗФН 

у тому числі 
л п ср л п ср 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного 
управління 9 2 2 5 9 1 - 8 

Тема 2. Види стратегічного управління  11 2 4 5 11 2 1 8 
Тема 3. Етапи стратегічного управління та 

цілевстановлення 9 2 2 5 11 2 1 8 
Тема 4. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій 

підприємства  13 4 4 5 11 2 1 8 
Всього 42 10 12 20 42 7 3 32 

 
Змістовий модуль 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ОБҐРУНТУВАННЯ 

СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин  

Усього, 
ДФН 

у тому числі Усього, 
ЗФН 

у тому числі 
л п ср л п ср 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 
підприємства  11 2 4 5 11 2 1 8 

Тема 6. Оцінка конкурентоспроможності підприємства  10 2 3 5 11 2 1 8 
Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та 

формування його конкурентних переваг  11 2 4 5 9 1 - 8 
Тема 8. Аналіз портфеля підприємства та оцінка 

стратегічної позиції   13 4 4 5 12 2 1 9 
Всього 45 10 15 20 43 7 3 33 

 
Змістовий модуль 3. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ  ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин  

Усього, у тому числі Усього, у тому числі 
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ДФН л п ср ЗФН л п ср 

Тема 9. Сутність та моделі стратегічного планування  11 2 4 5 12 2 1 9 
Тема 10. Підсистеми забезпечення реалізації стратегії 

підприємства 11 2 4 5 12 2 1 9 
Тема 11. Стратегічний контроль у процесі стратегічних 

перетворень на підприємстві  11 2 4 5 11 2 - 9 
Всього 33 6 12 15 35 6 2 27 

Усього, год. 120 26 39 55 120 20 8 92 

 
 

  
 


