
   ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВК 1.1 
2. Назва: Стратегічне планування 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю., к.с.-г..н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

− критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління організацією в непередбачуваних умовах;  

− ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

− планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення стратегій розвитку на різних рівнях; 

− формувати алгоритм стратегічного планування на всіх рівнях управління;  

− реалізовувати в управлінській діяльності основні етапи стратегічного планування;  

− розробляти операційні програми і плани дій;  

− застосовувати методи моніторингу і оцінки стратегічних планів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Планування та організація діяльності підприємства».  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Сутність стратегічного планування і зв’язок з іншими сферами управління. Тема 2. 

Основні етапи та технологія стратегічного планування. Тема 3. Стратегічне мислення, 

бачення, місія, зовнішнє і внутрішнє середовище, SWOT-аналіз. Тема 4. Система стратегічного 

планування в Україні. Тема 5. Особливості стратегічного планування на національному рівні. 

Тема 6. Стратегічне планування на регіональному рівні. Тема 7. Особливості та організація 

стратегічного планування на місцевому рівні. Тема 8. Моніторинг та оцінювання якості 

стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Берданова О., Вакуленко В., Валентюк І.В., Ткачук А.Ф. Стратегічне планування розвитку 

ОТГ. Навчальний посібник / [Берданова О., Вакуленко В., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф.] – К. : . – 

2017. – 116 с. 2. Попова В.Д. Стратегічний аналіз: навчальний посібник / В.Д. Попова, Л.Ф. 

Маценко. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 157 с. 3. Стратегічне управління [Текст] : Навчальний 

посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., 

Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с. 4. Ткачук А. Ф. Стратегічне 

планування у громаді (навчальний модуль) / А. Ткачук, В. Кашевський, П. Мавко. – К. : ІКЦ 

«Легальний статус», 2016. – 96 с. 5. Стратегічний менеджмент. [текст] навч. посіб. / За заг. 

ред. Бутка М. П. [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] – К. : «Центр учбової 

літератури», 2016. – 376 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методи, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: - 
2. Title: Strategic planning 

3. Type: selective 

4. Higher education level II (Master’s) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits:3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Suduk, PhD in 

Agriculture, associate professor at management department 

9. Results of studies: after discipline’s studying, the student will be able to: 

˗ critically comprehend, select and use the necessary scientific, methodological and analytical tools 

for managing the organization in unpredictable conditions; 

˗ identify the organization’s problems and justify methods of its solving; 

˗ plan and implement an information, methodological, material, financial and personnel support of 

development strategies at different levels; 

˗ form an algorithm of strategic planning at all levels of management; 

˗ implement the main stages of strategic planning in management; 

˗ develop an operational programs and action plans; 

˗ apply methods of monitoring and evaluating the strategic plans. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Planning and 

organization of the enterprise’s activity" 

12. Course contents:  
1. The essence of strategic planning and the relationship with other areas of management. 2. The main 

stages and technology of strategic planning. 3. Strategic thinking, vision, mission, external and internal 

environment, SWOT-analysis. 4. The system of strategic planning in Ukraine. 5. Features of strategic 

planning at the national level. 6. Strategic planning at the regional level. 7. Features and organization 

of strategic planning at the local level. 8. Monitoring and evaluating the quality of strategic planning 

at the regional and local levels. 

13. Recommended educational editions:  
1. Berdanova O., Vakulenko V., Valentyuk I., Tkachuk A. Strategic planning of OTG development. 

Textbook - K .:. - 2017. - 116 p. 

2. Popova V.D. Strategic analysis: a textbook / V.D. Popova, L.F. Matsenko. - Chernivtsi: ChNU, 

2018. - 157 p. 

3. Strategic Management: A Textbook. For students of all forms of education in the direction of 

6.030601 "Management" / Gevko O.B., Shveda N.M. – Ternopil: FOP Palyanytsya V.A., 2016. - 152 p. 

4. Tkachuk A.F. Strategic planning in the community (training module) / A. Tkachuk, V. Kashevsky, 

P. Mavko. - Kyiv: ICC "Legal Status", 2016. - 96 p. 

5. Strategic management: textbook / Ed. by Butka M.P. - K .: "Center of Educational Literature", 2016. 

- 376 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


