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«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є сучасні теоретичні основи стратегічного управління 

та практичні навички стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком 

публічної організації. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні 

проблеми стратегічного управління, його інституційного та організаційного забезпечення в 

системі публічного управління та адміністрування. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: формування навичок з прийняття 

рішень у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує 

застосування стратегічних підходів для цілей управління у публічній сфері; 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);  формування навичок із 

консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і юридичним особам з 

питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, 

шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного управління тощо;  формування навичок із 

оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних секторах публічної сфери;  

формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого 

управління;  формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного сектору 

ціннісних та історичних контекстів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню 

дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: механізми, методи та інструменти стратегічного планування та управління 

змінами; сутність стратегічного управління, особливості застосування стратегічного 

планування, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до 

формування стратегій у публічній сфері; сучасні філософські та теоретичні засади 

публічного управління; теоретичні положення, методології публічного управління та як 

мультидисциплінарної теорії й дотичних до неї предметних галузей і дисциплін; 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 середовищ; механізми взаємодії та розподілу 

повноважень між різними рівнями управління; сутність багаторівневого управління та 

мережевих структур; 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; основи 

методології досліджень у публічному управлінні; особливості емпіричних та теоретичних 

методів дослідження; методи кількісного аналізу. 

б) уміти: розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі, 

формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку; критично 

осмислювати проблемні питання стратегічного управління у публічній сфері; усвідомлювати 

систему динамічного стратегічного менеджменту та основні напрями формування 

стратегічної держави; аналізувати розвиток управлінських процесів у публічній сфері, 

ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього 

необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені 

висновки; застосовувати теоретичні положення, методології публічного управління; 

виконувати управлінські функції, у тому числі керівника, у суб’єктах публічної сфери; 

адаптувати міжнародно визнані стандарти публічного управління; організовувати та 

забезпечувати ефективну діяльність адміністрації суб’єкта публічної сфери; виробляти, 

легітимізувати та реалізовувати публічну політику (з урахуванням питань національної 

безпеки), а також проводити оцінювання та аудит; створювати та / або модернізовувати 

систему управління публічною сферою (або її складовою чи об’єктом управління); 

застосовувати ефективні форми і результативні методи публічного управління; 

використовувати різноманітні моделі прийняття рішень у публічній сфері; управляти 

різноманітними проектами, організовувати публічно- приватне партнерство при вирішенні 

проблем у публічній сфері; застосовувати методологію врахування територіальних впливів 

при прийнятті управлінських рішень; самостійно проводити прикладні дослідження з 

вирішення складних задач і проблем публічного управління; володіти методологією та 

методами наукового дослідження, наукового обґрунтування стратегій розвитку публічної 

сфери (або її складової), відповідних програм і проектів та забезпечення результативної та 

ефективної діяльності суб’єкту управління; використовувати дослідницькі методи та 

технології; аналізувати та тестувати різноманітними методами рішення, що приймаються у 

публічній сфері. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.  Теорія та методологія стратегічного управління у публічній сфері.  

Тема 2. Розвиток і зміни в публічній організації та управління змінами. Стратегії змін. 

Тема 3. Технології розробки та реалізації стратегії. Публічний аудит.  

Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 

Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління. 

Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку публічних організацій. 

Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

Тема 10.  Стратегічне управління на центральному рівні. 

Тема 11.  Стратегічне управління на місцевому рівні. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 

 

 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту   Карпінський Б.А. 


