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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення 

курсу: 

Метою лекційних занять за дисципліною є  здобуття теоретичних знань 

щодо стратегічного управління суб'єктами господарювання, практична 

підготовка студентів та формування професійних компетенція, розкриття 

загальних та специфічних особливостей даної дисципліни, її структури, 

окремих методів наукового пізнання; конкретизація зв’язку фундаментальних 

об’єктів з конкретною навчальною дисципліною, демонстрація системних 

відносин, надання цілісної уяви про предмет; деталізація і по елементне 

вивчення й засвоєння відповідних дисципліні понять, теорій; формування у 

студентів системи знань на основі усвідомлення загальних закономірностей, 

загальних принципів, поступового переходу від окремих до більш широких 

узагальнень;  диференціювання знань, що дозволяє із великої кількості 

одержаних знань виділяти тільки ті, на які падає основне змістовне і логічне 

навантаження та які є опорою для встановлення зв’язків між основними 

поняттями теми, курсу, предмету. 

Метою самостійної роботи за дисципліною є формування навичок з 

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, 

що потребує застосування стратегічних підходів для цілей управління у 

публічній сфері, а також  засвоєння студентом навчального матеріалу в час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача; 

- переорієнтація із лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти 

студента;  

- поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці  



-  надання відомостей про застосування різних концепцій стратегії для 

цілей управління у публічній сфері;   

-   ознайомлення з різноманітними методами стратегічного управління; 

- формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних 

висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень 

у публічній сфері, забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між різними 

групами суб’єктів публічного управління;  

– формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-

комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і 

внутрішнім середовищем, створення та супроводження сприятливого 

зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації стратегії 

розвитку публічної сфери (або її складової).  

Результати 

навчання: 

Формування навичок з прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування 

стратегічних підходів для цілей управління у публічній сфері, а також  

засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових 

навчальних занять, без участі викладача;  

- переорієнтація із лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію 

самоосвіти студента;  

- поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці  

-  надання відомостей про застосування різних концепцій стратегії для 

цілей управління у публічній сфері;   

-   ознайомлення з різноманітними методами стратегічного управління; 

- формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення 

власних висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних 

управлінських рішень у публічній сфері, забезпечення ефективної взаємодії 

(комунікації) між різними групами суб’єктів публічного управління;  

-  формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-

комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і 

внутрішнім середовищем, створення та супроводження сприятливого 

зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації стратегії 

розвитку публічної сфери (або її складової).  

Знання і навички, отримані на отримані на теоретичному та 

практичному рівні при вивченні дисципліни  будуть розвинуті на 

теоретичному та практичному рівні при проходженні дисциплін другого 

(магістерського) рівня та використовуватись у професійному контексті 

здійснення стратегічного аналізу, методів формулювання стратегій, створення 

системи стратегічного управління організацією на загальнодержавному, 

регіональному та рівні органів місцевого самоврядування. 

Передумови до 

початку 

вивчення: 

Базові знання щодо загальних економічних та управлінських процесів на 

макро- і мікрорівнях та у сфері публічного управління й адміністрування; 

навички у сфері прийняття управлінських рішень.  

 

 

 

 

 

 

 



Мета курсу (набуті компетентності) 

Метою курсу є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного 

управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

діяльністю та розвитком організації, сформувати здатність досліджувати та розв‘язувати 

складні проблеми стратегічного управління, його інституційного та організаційного 

забезпечення в системі публічного управління та адміністрування. 

В процесі опанування даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступні компетентності: 

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально, відповідально та свідомо. 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати 

та розв’язувати конфлікти. 

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

СК13. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо вибору пріоритетів 

соціально-економічного розвитку регіонів, розробляти та впроваджувати методи 

ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів регіону. 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН03.Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної 

компетенції. 

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери 

та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності. 

РН11.Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки 

варіантів рішень. 

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

 

 

  



Структура курсу 

 

№ Тема 
Години 
(Л/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 
Тематичний план І семестру 

1 Теорія та 

методологія 

стратегічного 

управління у 

публічній сфері. 

Стратегії змін. 

4/5 Сутність стратегічного управління у публічній 

сфері. Елементи системи стратегічного 

управління та їх характеристика. Стратегічне 

планування і стратегічний менеджмент. 

Концептуальна модель  процесу стратегічного 

менеджменту в публічних організаціях. 

Формування стратегій на основі парадигми 

«стратегія як практика». Партнерство та мережі 

як нові форми організації стратегічного 

менеджменту у публічній сфері. Трансформація  

системи стратегічного менеджменту у розвиток 

спроможності стратегічної динамічності. 

Система динамічного стратегічного 

менеджменту. Основні напрями формування 

стратегічної держави. Складові формування 

стратегічної здатності в розвинутих країнах 

Європи. 
 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
 

2 Теоретичні засади 

публічного 

управління. 

Філософія та 

історія публічного 

управління. 

3 Філософські засади публічного управління. 

Основні поняття та категорії публічного 

управління. Розвиток концептуальних ідей 

публічного управління. Основні теорії 

управління суспільством і державою; 

громадянське суспільство як суб’єкт публічного 

управління; публічне управління та публічна 

політика / влада /держава. Закономірності та 

принципи публічного управління, їх 

застосування. Моделі публічного управління: 

традиційна модель; good governance; new public 

management; управління за цілями; управління 

за цінностями. Механізми і органи публічного 

управління.  

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
 

3 Технології 

розробки та 

реалізації 

стратегії. 

3/5 Поняття стратегії організації. Стратегія: 

підходи, значення та роль. Класифікація 

стратегій організації. Стратегія і державне 

управління. Роль та типи стратегії. Стратегічний 

набір організації. Механізми взаємодії та 

розподілу повноважень між різними рівнями 

управління. Методи моніторингу реалізації 

стратегії. Оцінка впливів стратегії  в процесі і 

після  її  реалізації. Оцінка територіальних 

впливів. Організація публічного аудиту у 

стратегічному процесі. Форми та методи 

публічного аудиту.  

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
 

4 Напрями змін в 

публічному 

управлінні. 

3/5 Теоретичні положення, методології публічного 

управління. Підсистеми забезпечення 

стратегічного управління. Основні 

характеристики організаційного забезпечення 

стратегічного управління (ОЗСУ). 

Взаємозв’язок стратегії і структури.  

Характеристика організаційних структур 

управління стратегічного типу. 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 



№ Тема 
Години 
(Л/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 
5 Концепція і зміст 

стратегічного 

управління. 

3 Поняття концепції стратегічного управління. 

Концепція стратегічного управління. Концепція 

стратегічного управління в управлінській 

діяльності. Сутність і зміст стратегічного 

управління та його особливості. Особливості 

стратегічного підходу до діяльності. 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
 

6 Сутність та 

основні елементи 

стратегії 

публічної 

організації. 

3/5 Зміст стратегічного управління у розвитку 

публічних організацій. Сутність соціальних, 

політичних і економічних подій, проблем і 

складних задач публічної сфери, а також впливи 

та ризики зовнішнього (у тому числі 

глобалізаційних процесів і забезпечення 

національної безпеки) та внутрішнього 

середовища. 
 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
 

7 Загальний підхід 

до вироблення 

стратегії. 

3 Взаємозв’язок стратегічного управління й 

аналізу державної політики.  Система 

стратегічного управління в Україні. Роль 

управління в суспільстві. Моделі розвитку 

публічних організацій. Життєвий цикл 

державної організації. 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
Тематичний план ІІ семестру 

1 Технологія 

стратегічного 

управління і 

планування. 

3/4 Характеристика процесу та технології 

стратегічного планування й управління. Основні 

підходи щодо технології стратегічного 

управління. Процес стратегічного управління і 

планування. Планування: поняття і роль у 

стратегічному управлінні. Мета та принципи 

стратегічного планування. Моделі стратегічного 

планування. Розроблення корпоративної 

(загальної стратегії). Розроблення ділової 

(бізнес) стратегії. Розроблення функціональних і 

операційних стратегій. Вибір та оцінка стратегії. 

Особливості застосування стратегічного 

планування.  

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 

2 Концепції 

стратегічного 

вибору та 

стратегічні 

рішення. 

3 Процес побудови стратегії. Зміст концепції 

стратегічного вибору. Специфіка впровадження 

стратегій. Внутрішнє середовище об’єкта для 

запровадження стратегічного управління. 

Стратегічні рішення. Особливості прийняття 

стратегічних рішень. Теорії та моделі прийняття 

управлінських рішень та можливості їх 

застосування у публічній сфері. Загальні вимоги 

при формулюванні рішень у публічній сфері. 

Сутність територіальних впливів при прийнятті 

управлінських рішень.  

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 

3 Моніторинг і 

оцінювання в 

стратегічному 

3/5 Основні підходи щодо моніторингу й 

оцінювання в стратегічному управлінні. Етап 

моніторингу в стратегічному управлінні. Процес 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 



№ Тема 
Години 
(Л/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 
управлінні. моніторингу. Класифікація та визначення 

показників (індикаторів). Моніторинг і 

контроль: встановлення ефективності 

стратегічного управління. Оцінювання в 

запровадженні стратегічного управління. 

Функції процесу оцінювання. Оцінювання 

ефективності й результативності. Організація 

моніторингу та оцінювання.    

Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 

4 Стратегічне 

управління на 

регіональному 

рівні. 

3 Особливості стратегічного управління на 

регіональному рівні. Передумови 

запровадження стратегічного управління на 

регіональному рівні в Україні. Етапи процесу 

розробки стратегічного плану. Запровадження 

стратегічного управління в діяльності органів 

влади.   
 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
5 Конкурентоспром

ожність 

організації в 

стратегічній 

перспективі. місія 

і цілі організації. 

3 Розуміння і сутність стратегії організації. 

Класифікація стратегій. Основні стратегії 

розвитку бізнесу. Визначення стратегії і 

формування стратегічних альтернатив. 
 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
6 Сучасні проблеми 

та тенденції 

розвитку 

стратегічного 

управління. 

3/5 Реалізація концепції, в якій поєднуються 

цільовий та інтегральний підходи до діяльності 

організації, розвиток підприємництва, 

розширення реалізації трудового потенціалу 

нації та зменшення соціальної напруженості, 

скорочення «тіньової» економіки, 

вдосконалення відносин власності, 

розмежування влади і власності, зміцнення 

позицій національного капіталу і одночасно - 

забезпечення деолігархізації економічної і 

політичної системи держави. 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 

7 Розвиток і зміни в 

публічній 

організації та 

управління 

змінами. 

3 Стратегії змін. Базові поняття управління 

змінами та стратегій. Теорії і методи управління 

змінами в публічній організації. Зміст процесу 

управління змінами, ролі стратегії і планування. 

Механізми, методи та інструменти 

стратегічного планування та управління 

змінами. Особливості стратегічного: мислення, 

спільноти, знання ментальності. Моделі та 

методи стратегічного прогнозування розвитку, 

системного підходу до формування стратегій у 

публічній сфері. Стратегічні зміни. Рівні 

стратегії і змін. Спротив змінам: причини і 

результати. Подолання спротиву змінам. 

Підходи до управління змінами. Внутрішні і 

зовнішні зв’язки в управлінні змінами.  
 

Презентації 
Роздатковий 

матеріал 
Семінари-дискусії 
Практичні вправи 
Аналіз ситуацій. 

Тести 
Індивідуальні 

завдання 
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Інформаційні ресурси. 

             1. Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/  

             2.Сайт №2 системи дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – 

http://moodlesti.snu.edu.ua/  

            3. Офіційне представництво Президента України www.president.gov.ua  

4. Урядовий портал www.kmu.gov.ua  

5. Верховна Рада України www.rada.gov.ua  

6. Радник. Український юридичний портал http://radnuk.info  

7. Державне управління справами http://www.dus.gov.ua  

8. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток 

http://www.dy.nayka.com.ua  

9.Стратегічне планування в регіонах Європейського союзу 

http://www.cor.eu.int/home.htm 

10. ЛігаБізнесІнформ. – Режим доступу : http://www.liga.net.  
 

 
 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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http://moodlesti.snu.edu.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.dy.nayka.com.ua/
http://www.cor.eu.int/home.htm


Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та оформлення її результатів 

за дисципліною «Стратегічне управління» для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"/ Укл. Бучнєв М.М. – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 31 с. 

 

Оцінювання курсу 

Таблиця 1 

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1,2 семестр 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4  Тема 5   Тема 6 Тема7 іспит Сума 

до 10 до 10 до 10  до 10 до 10 до 10 до 10 до 30 100 

 

Таблиця 2 

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1,2 семестр 

Присутність на всіх 

заняттях 

Виконання і захист 

лабораторних робіт 

Виконання і захист 

контрольної роботи 

іспит 
Сума 

до 20 до 20 до 20 до 40 100 

 

Таблиця 3 

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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Політика курсу 

 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики 

академічної доброчесності. Під час виконання завдань та 

використання інформаційних джерел оформлювати їх 

відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та 

списування заборонене . 

Завдання і заняття:  Вимоги до студента: 

- не запізнюватись на заняття; 

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати 

довідкою з медичного закладу; 

- активно приймати участь у навчальному процесі; 

- бути пунктуальним та обов’язковим; 

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені 

викладачем 

 

Поведінка в аудиторії: Вимоги до студента: 

- Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу 

проведення занять 

- залишати аудиторію з дозволу викладача; 

- не заважати викладачу проводити заняття. 

- бути підготовленим відповідно до тем курсу; 

- виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні 

заходи. 

 

 


