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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення законів та закономірностей функціонування 

систематизованих знань з основ стратегічного планування державної політики у сферах 

життєдіяльності суспільства як процесу визначення майбутнього стану держави. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: надання систематизованих знань щодо основ стратегічного 

планування як процесу визначення майбутнього стану держави, регіону, території та сформувати 

навички щодо використання технологій стратегічного планування державної політики у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. 

 

Основні завдання 
Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомити з базовими поняттями та 

інструментаріями стратегічного планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства; методичними підходами щодо формування стратегій розвитку на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях; основними перевагами стратегічного планування державної 

політики та навчити застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності; визначати 

пріоритетні напрями розвитку відомств, регіонів та населених пунктів в перспективі; аналізувати 

зовнішнє та внутрішнє середовище різних об’єктів планування; організовувати процес 

стратегічного планування державної політики, знати особливості механізму реалізації 

стратегічних планів у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

 

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: теоретичні засади принципів та механізмів стратегічного планування державної 

політики у сферах життєдіяльності суспільства; розуміти сутність стратегічного планування та 

стратегічного управління державної політики у сферах життєдіяльності суспільства; науково-

методологічні основи аналізу державної політики, зокрема теоретичні підходи та організаційні 

засади вказаної сфери діяльності; специфіку дефініційного визначення державної політики; 

основні методи державної політики, а також особливості застосування системного аналізу в 

системі державного управління і місцевого самоврядування; 

б) уміти: визначати основні чинники стратегії, що впливають на суспільний розвиток і діяльність 

державних органів; розробляти пропозиції щодо програм діяльності відповідно визначених цілей, 

стратегічних напрямів розвитку галузі, території, державної установи, організації в межах чинного 

законодавства; розробляти проекти нормативних актів щодо соціально-економічних процесів 

розвитку, використовуючи різні моделі управління та методи оцінки економічної ситуації; 

готувати внутрішню нормативну документацію щодо виконання завдань державних, регіональних, 

галузевих та інших програм і проектів розвитку територій; готувати пропозиції щодо підготовки 

стратегічних планів розвитку з використанням методів системного аналізу; прогнозувати наслідки 

реалізації програм розвитку території, галузі; визначати раціональну структури й збалансованість 

ресурсів органу влади (його структурних підрозділів) на принципах раціональної організації праці; 

розробляти стратегічні та тактичні плани роботи відповідно до напрямів діяльності; визначати 

ефективність та оптимальні шляхи використання матеріальних та нематеріальних ресурсів; 

організовувати вироблення пропозицій щодо стратегій розвитку державної політики, визначати їх 



ефективність; організовувати громадську підтримку управлінських рішень; здійснювати 

планування, організацію, контроль, виконання завдань регіональних, галузевих, міжгалузевих 

програм і проектів розвитку відповідних територій чи галузей; проводити комплексний аналіз 

розвитку територій з використанням сучасних прогресивних методик; готувати звіти про 

виконання показників розвитку територій та галузей; вживати заходи щодо впровадження кращих 

форм та методів стратегічного планування державної політики в діяльність органів влади. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основи стратегічного планування державної політики. 

Тема 2. Особливості стратегічного планування державної політики на національному рівні в 

Україні. 

Тема 3. Сутність державної політики. 

Тема 4. Державна політика та управління у сферах суспільного життя. 

Тема 5. Стратегічне планування державної політики соціального розвитку. 

Тема 6. Державне управління соціальними процесами суспільства. 

Тема 7. Стратегічне планування державного управління у сфері природокористування. 

Тема 8. Стратегічне планування державної політики у сферах наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: професор, к.е.н. Карпінський Б.А. 
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