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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань –  28 Публічне управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування 

3. Назва спеціалізації – Територіальне управління та місцеве 

самоврядування 

4. Назва дисципліни – Стратегічне управління 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – МППО 3 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– освітній рівень магістра 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4,0/ 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 30 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 практичні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 84 

 % від загального обсягу – 70 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,7 

 самостійної роботи – 6,5 

 курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин 

- 1,5 (45) 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 18 

 % від загального обсягу – 15 
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 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 67 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 33 

 самостійна робота (годин) – 102 

 % від загального обсягу – 85 

 тижневих годин:  1,4 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

 курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин 

- 1,5 (45) 

12. Форма семестрового контролю – Екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 20. Державно-управлінські рішення, 

ППО 24. Стратегічне планування, 

МППО 25. Бюджетна система 

 2) супутні дисципліни – МППО 1. Публічна політика, 

МППО 4. Економіка і врядування, 

МППО 5. Публічна служба 

 3) наступні дисципліни – МППО 8. Децентралізація та розвиток 

місцевого самоврядування 

МППВ 7. Антикризове управління 

- 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) називати загальні характеристики організацій; види змін в публічній організації в 

залежності від класифікаційних груп; основні етапи стратегічного управління; етапи 

організації системи моніторингу; сучасні причини виникнення кризи публічного 

управління. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати рівні здійснення змін в публічній організації; місію публічної організації; 

публічний аудит як модернізований механізм державного управління в Україні; 

ефективність, результативність стратегічного плану; алгоритм проведення 

моніторингу розвитку ОТГ;  

2.2) виділяти етапи проведення організаційних змін; принципи планування стратегій 

організацій; складові та зрізи кризи системи державного управління; 

2.3)  класифікувати типи стратегій публічних організацій; складові елементи процесу 

стратегічного управління. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 
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3.1) здійснювати управління економічним розвитком на засадах принципів економічної 

безпеки держави; 

3.2) використовувати особливості стратегічного планування на різних рівнях управління; 

підхід до розподілу-узгодження програм на центральному рівні; функціональну схему 

структури центрального органу виконавчої влади за умови запровадження 

стратегічного плану. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) порівнювати методи проведення стратегічних змін в діяльності публічної організації;  

підходи до подолання спротиву змін; підходи до бачення стратегії та проведення 

публічного аудиту; функції, форми, етапи та моделі оцінювання індикаторів реалізації 

місцевих програм; застосування заходів антикризового управління в системі 

державного управління. 

4.2) виділяти причини, результати і реакції на спротив змінам; зовнішні та внутрішні 

фактори, що впливають на вибір стратегічних цілей. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) визначати фактори управління змінами, які впливають на формування стратегії змін; 

етапи розробки стратегічного плану; етапи розгортання та стадії розвитку кризи 

державного управління; види забезпечення стратегічного управління публічної 

організації; 

5.2) виокремити основні етапи моделі процесу впровадження змін; 

5.3) зіставляти стратегічні цілі та завдання публічної організації; механізми впровадження 

стратегії на місцевому рівні; 

5.4) узагальнювати цільові складові публічного аудиту діяльності органів публічної влади. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати фактичний стан відкритих даних на прикладі публічної організації; 

6.2) визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз об’єкта управління на 

основі SWOT-аналізу; очікуваного фінансового результату діяльності комунального 

некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я. 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) формувати місію публічної організації; формувати критерії представлення 

об'єктивних результатів відкритих даних публічної організації за результатами 

здійсненого публічного аудиту; оперативний план реалізації стратегії розвитку 

території. 

7.2) розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

стратегічний план публічної організації; 

7.3) встановлювати стратегічні зв’язки на основі експертних оцінок SWOT-аналізу; 

7.4) прогнозувати доходи, витрати та фінансові результати при складанні фінансового 

плану комунального некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Розвиток і зміни в публічній організації та управління змінами. Стратегії 

змін. 

Базові поняття управління змінами та стратегій. Теорії та методи управління змінами 

в публічній організації Зміст процесу управління змінами, ролі стратегії і планування. 

Механізми, методи та інструменти стратегічного планування та управління змінами. Моделі 

та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування 

стратегій у публічній сфері. Стратегічні зміни. Рівні стратегії та змін. Спротив змінам: 

причини і результати. Етапи (стадії) моделі процесу впровадження змін. 

 

Тема 2. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

публічної організації. 

Основні етапи стратегічного управління. Місія публічної організації та правила її 

формулювання в процесі стратегічного управління організацією. Значення місії для 

публічної організації з орієнтацією на стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних 

цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення факторів, що впливають на вибір 

стратегічних цілей. Формування системи стратегічних цілей і завдань. Альтернативні 

підходи стратегічних шкіл до формування стратегії публічної організації. Сутність та 

принципи планування стратегій.  Моделі стратегічного управління публічною організацією 

 
Тема 3. Технологія розробки стратегії публічної організації. 

Стратегія і державне управління. Роль та типи стратегій. Роль стейкхолдерів і груп 

інтересів в стратегічному управлінні. Виробники та експерти та консультації з громадськістю 

в стратегічному управлінні. Оцінка та невизначеність чинників внутрішнього середовища. 

PEST-аналіз і SWOT-аналіз середовища центрального органу виконавчої влади. 

 

Тема 4. Публічний аудит діяльності органів публічної влади. 

Особливості стратегічного планування на різних рівнях управління. Розподіл 

повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Публічний аудит 

як модернізований механізм державного управління. Публічний аудит: цілі та економічний 

механізм. 

 

Тема 5. Забезпечувальні складники стратегічного управління в публічній сфері. 

Основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного управління. 

Взаємозв’язок стратегії і структури управління. Характеристика організаційних структур 

управління стратегічного типу. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного 

управління. Побудова фінансово-економічного забезпечення стратегічного управління. 

Поточне та стратегічне бюджетування. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного 

управління. Організаційна культура в системі стратегічного управління. Інформаційно-

аналітичне забезпечення стратегічного управління. Інформаційна система стратегічного 

управління. Облік та контроль в системі стратегічного управління. Стратегічний контролінг. 

 

Тема 6. Реалізація стратегічного управління на центральному та місцевому 

рівнях. 

Передумови запровадження стратегічного управління на центральному рівні в 

Україні. Підхід до розподілу-узгодження програм на центральному рівні. Етапи процесу 

розробки стратегічного плану центрального органу виконавчої влади. Етапи формування 

плану дій. Розробка стратегічного плану центрального органу виконавчої влади. Вимоги до 

якісного плану для центрального органу виконавчої влади. Функціональна схема структури 

центрального органу виконавчої влади за умови запровадження стратегічного плану. 

Стратегічне управління на місцевому рівні. Етапи підготовки плану реалізації місцевої 
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стратегії. Оперативний план.  Формування можливих цілей. Відбір проектів для досягнення 

оперативних цілей. Створення програмних документів. Структура та зміст оперативного 

плану.  

 

Тема 7. Кризи в системі публічного управління, моніторинг та прогнозування 

кризових явищ. 

Кризи публічного управління: особливості виникнення, перебігу, подолання. Сучасні 

причини виникнення кризи публічного управління. Складові кризи системи публічного 

управління.  Зрізи кризи публічного управління: організаційний (функціональний), 

економічний, криза персоналу, мотиваційний, психологічний. Етапи розгортання та стадії 

розвитку кризи публічного управління. Політична криза. Механізм антикризового 

управління в системі публічного управління. Заходи запобігання та профілактики криз 

публічного управління. Засоби антикризового управління: універсальні та неформальні 

(надзвичайні). Запобіжні (упереджу вальні) антикризові заходи. Посткризове управління в 

системі публічного управління. Економічна безпека в системі стратегічного управління 

економічним розвитком. 

 

Тема 8. Моніторинг та оцінювання в стратегічному управлінні. 

Моніторинг в стратегічному управлінні: місце, етап, процес, функції, завдання. 

Діагностичні завдання моніторингу.  Характеристика етапів організації системи моніторингу.  

Роль моніторингу в процесі розробки та реалізації місцевих програм. Моніторинг реалізації 

місцевих програм. Ефективна та результативна система моніторингу. Визначення та відбір 

показників (індикаторів) для моніторингу. Прямі та непрямі індикатори. Індикатори 

кількості та якості. Індикатори за спеціальним призначенням. Складені індикатори, індекси. 

Функції, форми, етапи та моделі оцінювання. Оцінювання ефективності та 

результативності. Організація моніторингу та оцінювання кризових явищ. Алгоритм 

проведення моніторингу розвитку ОТГ.  

 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Тема 1. Розвиток і 

зміни в публічній 

організації та 

управління змінами. 

Стратегії змін 

14 2 2 - - 10 13,5 1 0,5 - - 12 

2 Тема 2. Етапи 

стратегічного 

управління та 

особливості 

формування стратегії 

публічної організації 

14 2 2 - - 10 13,5 1 0,5 - - 12 
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3 Тема 3. Технологія 

розробки стратегії 

публічної організації 

14 2 2 - - 10 14,5 2 0,5 - - 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 Тема 4. 

Забезпечувальні 

складники 

стратегічного 

управління в 

публічній сфері 

14 2 2 - - 10 15 2 1 - - 12 

5 Тема 5.  

Публічний аудит 

діяльності органів 

публічної влади 

14 2 2 - - 10 13,5 1 0,5 - - 12 

6 Тема 6.  Реалізація 

стратегічного 

управління на 

центральному та 

місцевому рівнях 

22 4 4 - - 14 21 2 1 - - 18 

7.  Тема 7. Кризи в 

системі публічного 

управління, 

моніторинг та 

прогнозування 

кризових явищ 

14 2 2 - - 10 14 1 1 - - 12 

8. Тема  8. Моніторинг 

та оцінювання 

стратегічного 

управління 

14 2 2 - - 10 15 2 1 - - 12 

 Всього годин 120 18 18 - - 84 120 12 6 - - 102 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських  занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- виконання завдань за допомогою комп’ютерної техніки у відповідності до тематики 

заняття; 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) перевірки завдань, які були виконані студентом за допомогою комп’ютерної техніки 

на практичному занятті; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

3) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену з 

використанням комп’ютерних технологій.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних завдання. 

 

6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

Вивчення  

навчальної дисципліни 

    

 До 100 балів  

    

   

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

   

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

   

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

   

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 
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До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 +  

Додаткові бали 

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.  

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: 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.  

2. Дикань В. Л. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. Л. Дикань, В. О. 

Зубенко, О. В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко – К. : «Центр учбової літератури», 

2013. – 272 с 

3. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навч. 

посібн. – К: «Центр учбової літератури», 2011. – 440 с. 

4. Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Кривокульська Н. М. Менеджмент державних 

установ і організацій: Навч. Посібник / За ред. А. Ф. Мельник. – Київ: ВД «Професіонал, 

2006. – 304 с. 

5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегічне управління» 

(навчально-методичний посібник) / укл. Толуб’як В. С., Королюк Ю. Г., Дудкіна О. П., 

Попович Т. М. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 213 с. 

6. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н.Ю. Подольчак. – 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с  

7. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. 

Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.  

8. Стратегічне планування. Навчальний посібник / В. Тертичка. – К.: «К.І.С.», 

2015. – 171 с. 

9. Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / В. В. Тертичка. – Київ: 

«К.І.С.», 2017. – 932 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

10. Бакуменко В. Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Наукові розвідки з державного та 

муніципального управління : зб. наук. пр. Академії муніципального управління, 2015. – № 1. 

– С. 8-26. 

11. Стратегічне планування. Навчальний посібник/ О. Берданова, В. Вакуленко, В. 

Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. 

12. Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В. та ін. HR-менеджмент у 

публічному управлінні: навч. посібн. / Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., 

Філіпова Н. В. – Київ : Кондор- Видавництво, 2016. – 124 с. 

13. Сельський А. Розвиток органів державної влади: стратегія та управління // А. 

Сельський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові 

України. – 2012. – Вип. 3. С. 50-58. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_3_9 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_3_9
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14. Мельник А. Ф., Васіна А.Ю., Дудкіна О. П. Державне та регіональне 

управління : навч. посібн. / за ред. Мельник А.Ф. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 

2014. – 452 с. 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – 

https://www.president.gov.ua 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу - http:// www.rada.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу – https://www.kmu.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: www.minfin.gov.ua.  

6. Офіційний сайт Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.mon.gov.ua. 

7. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nads.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Національної академії державного управління при 

Президентові України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academy.kiev.ua. 

9. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу -http://www.nbuv.gov.ua 

https://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
http://www.minfin.gov.ua./
http://www.mon.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
http://www.academy.kiev.ua/
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