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АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Стратегічне управління у публічній організації 

 
Сучасна концепція управління системами різного рівня (країни – регіону – міста – 

організації) – це концепція стратегічного управління. Вона виникла у відповідь на виклики й 

загрози зовнішнього середовища: посилення його нестабільності, процеси глобалізації, 

загострення й принципові зміни характеру конкуренції. На сьогодні стратегічне управління як 

система управління та як наука продовжує динамічно розвиватись. Термін стратегічне управління 

можна визначити як діяльність з розробки місії, найважливіших цілей організації й способів їх 

досягнення, які забезпечують її розвиток у нестабільному зовнішньому середовищі шляхом зміни 

як самої організації, так і її зовнішнього середовища. Стратегічне управління – це безперервний 

процес вибору й реалізації цілей і стратегій організації. Успішний сталий розвиток економіки 

може бути забезпечений лише за умови системного використання результатів безперервного 

стратегічного управління в публічних організаціях різного рівня, що вимагає продовження 

дослідницьких зусиль у даному напрямі. 

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління у публічній організації» належить до 

нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» для денної форми навчання.  

Предмет навчальної дисципліни:  Сучасні теоретичні основи стратегічного управління та 

практичні навички стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком публічної 

організації. 

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 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

 – 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. 
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Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління у публічній 

організації» в студента мають бути сформовано такі компетентності: 

загальні: 

– здатність до абстрактного мислення та синтезу; 

–  здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

–  здатність працювати в команді та автономно; 

–  здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

–  навички використання сучасних інформаційних систем у комунікаційних технологіях; 

–  здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні: 

–  здатність досліджувати тенденції управління й розвитку публічних організацій за 

допомогою інструментарних методів якісного та кількісного аналізу, робити висновки й 

узагальнення стосовно оцінювання прояву сучасних проблем в управлінні публічною 

організацією;  

–  використовувати математичний інструментарій для дослідження управлінських й 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері управління публічною 

організацією; 

–  проводити аналіз ефективності управлінської діяльності організації для вироблення 

управлінських рішень; 

–  розуміти особливості практики проведення стратегічного управління публічною 

організацією та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень.  

 

Вивчення начальної дисципліни «Стратегічне управління у публічній організації» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця за якого він повинен:  

 

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; 



 4 

– 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.  

 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, іспит. 
 

 

 

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.  
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Розширений план лекції № 1. 
Тема 1. Теорія та методологія стратегічного управління у публічній сфері. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції: ознайомлення з теоріями і методологією стратегічного управління у публічній сфері. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність стратегічного управління у публічній сфері.   

2. Елементи системи стратегічного управління та їх характеристика.  

3. Види стратегічного управління.  

4. Стадії процесу стратегічного управління. 

 

Опорні поняття: управління, публічна сфера, публічне управління, публічне адміністрування, 

стратегічне управління, система, процес, стадія, історична трансформація, еволюція розвитку, 

логіко-психологічні засади. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: 

монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

4. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: 

Навчальний посібник .– К. : Кондор, 2003.  

5. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 

2004. – 699с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам:  
1. Основні поняття теорії стратегічного управління. 

2. Історична трансформація теорії та практики стратегічного управління. 

3. Логіко-психологічні і методологічні засади стратегічного управління. 

4. Філософсько-онтологічні засади стратегічного управління. 

5. Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічного управління. 

6. Охарактеризуйте стратегічне управління як система, форма та його сутність. 

7. Назвіть основну модель стратегічного управління. 

8. Охарактеризуйте еволюцію розвитку стратегічного управління? 

9. Охарактеризуйте сучасні філософські засади публічного управління. 

 

 

 

 

 

http://www.economy.nayka.com/
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Розширений план лекції № 2. 
Тема 2. Розвиток і зміни в публічній організації та управління змінами. Стратегії змін. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції: ознайомлення з розвитком і управління змінами в публічній організації; засвоєння 

базових понять з управління змінами та стратегій; усвідомлення змісту процесу управління 

змінами, ролі стратегії і планування. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Базові поняття управління змінами та стратегій.  

2. Зміст процесу управління змінами, ролі стратегії і планування.  

3. Моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування 

стратегій у публічній сфері.  

4. Стратегічні зміни.  

5. Рівні стратегії і змін. 

 

Опорні поняття: публічне управління, публічна сфера, стратегія, стратегічне управління, зміни, 

управління змінами, модель, метод, планування, стратегічне прогнозування, розвиток, стратегічні 

зміни. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. документів і матеріалів / укл. 

Валерій Тертичка. – К. : К.І.С., 2004. 

2. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з 

позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с. 

3. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

4. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у 

стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого 

патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 

(17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 517–520. – Режим 

доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_ParadyhmaPU. 

doc.pdf 

5. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

6. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

7. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій .- К. : МАУП, 2000. – 128 с. 

8. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: 

Навчальний посібник .– К. : Кондор, 2003.  

9. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с. 

10. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І.А.Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  

240 с.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_ParadyhmaPU.%20doc.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_ParadyhmaPU.%20doc.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf
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Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте базові поняття та інструментарій стратегічного управління. 

2. Назвіть методичні підходи щодо формування стратегій. 

3. Визначте причини опору змінам та засоби і напрями подолання опору змінам. 

4. Використання методології стратегічної діяльності. 

5. Охарактеризуйте підходи, значення і роль стратегії. 

6. Що собою уявляє стратегія як процес. Стратегічне управління? 

7. Дайте характеристику спротиву змінам? 

 

 

Розширений план лекції № 3. 
Тема 3. Технології розробки та реалізації стратегії. Публічний аудит.   

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції: аналізувати технології розробки та реалізації стратегії; оволодіння базовими 

теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення публічного аудиту. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Стратегія: підходи, значення та роль.  

2. Класифікація стратегій організації.  

3. Публічний аудит: поняття та сутність.  

4. Публічний аудит: цілі та економічний зміст. 

 

Опорні поняття: технологія, стратегія, типи стратегій, організація, стратегія організації, 

класифікація, публічний аудит, повноваження. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навчально-методичний посібник для 

самост. вивч. дисципліни / За ред. проф. М.В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с. 

2. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

3. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у 

стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого 

патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 

(17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 517–520. – Режим 

доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_ParadyhmaPU. 

doc.pdf 

4. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в 

Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.  

5. Максімова В.Ф. Сутність державного аудиту / В.Ф. Максімова, Ю.Б. Слободяник // Бізнес-

інформ. – № 11. – 2013. – С. 319-323. 

6. Мартиненко В. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики / В. М. Мартиненко // 

Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціація докторів наук з державного 

управління.  № 1.  Х. : ДокНаукДержУпр., 2010.  

7. Оболенський О.Ю. Публічний аудит: цілі та економічний зміст / О.Ю. Оболенський, Н.І. 

Обушна // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Харків : Магістр, 2015. – 

Вип. 1 (48). – С. 84-92. 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_Paradyhma_
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8. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

9. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку 

України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Визначте роль та типи стратегії. 

2. Охарактеризуйте особливості проведення публічного аудиту в Україні? 

3. Охарактеризуйте теоретичні засади публічного аудиту? 

4. Визначте планування аудиту. 

5. Опишіть механізми взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління.  

6. Охарактеризуйте особливості проведення публічного аудиту в Україні? 

 

 

Розширений план лекції № 4. 
Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 
 

Мета лекції:  Вивчення розуміння напрямів змін в публічному управлінні. 

  

План лекції (навчальні питання): 

1. Теоретичні положення, методології публічного управління.  

2. Підсистеми забезпечення стратегічного управління.  

3. Основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного управління (ОЗСУ). 

 

Опорні поняття: методологія, публічне управління, модернізація, зміни, стратегічне управління, 

організаційне забезпечення, сталий розвиток, державне управління. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах 

державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 

2007. – № 2. – С. 46-51. 

3. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

4. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Молодий 

вчений. 2019. №11. С. 804–808.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/ 

169.pdf 

5. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

6. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

http://www.economy.nayka.com.ua/index
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf
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7. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України; редактор І.А.Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  240 с.  

8. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

КНЕУ, 2004. – 699с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Характеристика впливу факторів необхідності модернізації на зміст змін державного 

управління.  

2. Публічне управління: роль керівника в процесі управління змінами? 

3. Основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного управління? 

4. Проблеми та напрями змін державного управління в Україні в сучасних умовах. 

5. Публічне управління як чинник сталого розвитку. 

6. Характеристика впливу факторів необхідності модернізації на зміст змін державного 

управління? 

7. В чому полягає публічне управління як методологічний аспект? 

 

 

Розширений план лекції № 5. 
Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння поняття концепції стратегічного управління. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття концепції стратегічного управління.  

2. Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності.  

3. Особливості стратегічного підходу до діяльності. 

 

Опорні поняття: концепція, стратегічне управління, публічна організація, управлінська 

діяльність, стратегічний підхід, принципи, належне врядування. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах 

державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 

2007. – № 2. – С. 46-51. 

3. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

4. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Молодий 

вчений. 2019. №11. С. 804–808.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/ 

169.pdf 

http://www.economy.nayka.com.ua/index
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
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5. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І.А.Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  240 

с.  

6. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

7. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

КНЕУ, 2004. – 699 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте характерні риси концепції стратегічного управління? 

2. Дайте коротку характеристику типів управління у нових концепціях публічного управління. 

3. Основні принципи управління в межах концепції належного врядування. 

 

 

Розширений план лекції № 6. 
Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку публічних організацій. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  усвідомлення ролі стратегічного управління у розвитку публічних організацій; 

засвоєння базових понять зі стратегічного і державного управління. 

  
План лекції (навчальні питання): 

1. Зміст стратегічного управління у розвитку публічних організацій.  

2. Моделі розвитку публічних організацій.  

3. Життєвий цикл державної організації.  

4. Система стратегічного управління в Україні.  

5. Роль управління в суспільстві. 

 

Опорні поняття: публічна організація, управління, стратегічне управління, функціональна 

стратегія, операційна стратегія, модель, розвиток, життєвий цикл, суспільство, середовище, 

державна організація.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.  

2. Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. документів і матеріалів / укл. 

Валерій Тертичка. – К. : К.І.С., 2004. 

3. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з 

позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с. 

4. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

5. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

6. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

http://www.economy.nayka.com.ua/index
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7. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного 

управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна 

академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320-321. 

8. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

9. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: 

ЗУКЦ, 2008. – 138 с.  

10. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: 

концептуальні аспекти : монографія / Ю. П. Шаров. – К. : Вид-во УАДУ, 2001.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте стратегічне і державне управління? 

2. Охарактеризуйте систему стратегічного управління в Україні? 

3. Роль середовища в стратегічному управлінні? 

4. Охарактеризуйте стратегічне управління і менеджмент: спільне і відмінне? 

5. Розроблення функціональних і операційних стратегій? 

6. Особливості застосування стратегічного планування? 

 

 

Розширений план лекції № 7. 
Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння технології стратегічного управління і планування. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Характеристика процесу та технології стратегічного планування й управління.  

2. Основні підходи щодо технології стратегічного управління.  

3. Процес стратегічного управління і планування. 

 

Опорні поняття: процес, технологія, планування, публічна організація, управління, стратегічне 

управління, розвиток, суспільство, середовище. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.  

2. Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. документів і матеріалів / укл. 

Валерій Тертичка. – К. : К.І.С., 2004. 

3. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з 

позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с. 

4. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

5. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

http://www.economy.nayka.com.ua/index
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6. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

7. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного 

управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна 

академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320-321. 

8. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

9. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: 

ЗУКЦ, 2008. – 138 с.  

10. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні 

аспекти : монографія / Ю. П. Шаров.– К. : Вид-во УАДУ, 2001.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Сутність стратегічного планування.  

2. Обґрунтування необхідності стратегічного планування у публічних організаціях. 

3. Розробка технології стратегічного планування й управління. 

4. Моделі стратегічного планування.  

5. Розроблення ділової (бізнес) стратегії. 

 

 

Розширений план лекції № 8. 
Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння стратегічного планування, особливості застосування. 

 
План лекції (навчальні питання): 

1. Планування: поняття і роль у стратегічному управлінні.  

2. Мета та принципи стратегічного планування.  

3. Моделі стратегічного планування.  

4. Особливості застосування стратегічного планування. 

 

Опорні поняття: процес, технологія, модель, стратегічне планування, публічна організація, 

управління, стратегічне управління, розвиток, суспільство, середовище. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.  

2. Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. документів і матеріалів / укл. 

Валерій Тертичка. – К. : К.І.С., 2004. 

3. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з 

позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с. 

4. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління 

економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133. 

http://www.economy.nayka.com.ua/index
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5. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

6.  

7. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

8. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного 

управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна 

академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320-321. 

9. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. 

Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. 

php?operation=1&iid=646  

10. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – 

Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.  

11. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: 

концептуальні аспекти : монографія / Ю. П. Шаров.– К. : Вид-во УАДУ, 2001.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте розвиток системи стратегічного планування  

2. Охарактеризуйте особливості і механізм стратегічного планування. 

3. У чому полягають підходи щодо технології стратегічного управління.? 

 

 

Розширений план лекції № 9. 
Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  засвоєння базових понять концепції стратегічного вибору. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Процес побудови стратегії.  

2. Зміст концепції стратегічного вибору.  

3. Специфіка впровадження стратегій. 

 

Опорні поняття: концепція, стратегія, побудова, стратегічний вибір, стратегічне рішення, 

впровадження стратегії. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому 

кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

4. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

http://www.economy.nayka.com.ua/index
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5. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в 

Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.  

6. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с. 

7. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку 

України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Що являє собою процес побудови стратегії? 

2. Охарактеризуйте спільні риси стратегічних рішень? 

3. Визначте базові концепції теорії прийняття рішень. 

4. Назвіть низку умов для найкращого втілення стратегії. 

 

 

Розширений план лекції № 10. 
Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  зміст та процес прийняття стратегічних рішень. 

 
План лекції (навчальні питання): 

1. Стратегічні рішення.  

2. Особливості прийняття стратегічних рішень.  

3. Теорії та моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у публічній 

сфері. 

 

Опорні поняття: алгоритм, технологія, стратегія, стратегічне рішення, модель, управлінське 

рішення, система, обгрунтування, система, інформаційно-аналітичне забезпечення, якість, 

ефективність. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому 

кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

4. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

5. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

6. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в 

Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.  

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf
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7. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с. 

8. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку 

України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Які основні вимоги до якості й ефективності стратегічних управлінських рішень? 

2. Охарактеризуйте алгоритм і технологію прийняття рішення. 

3. Проаналізуйте основи економічного обґрунтування управлінського рішення. 

4. Охарактеризуйте організацію інформаційно-аналітичного забезпечення системи прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії управління. 

5. Охарактеризуйте системи підтримки прийняття рішень та їх загальна характеристика. 

 

 

Розширений план лекції № 11. 
Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  особливості моніторингу і оцінювання в стратегічному управлінні. 

 
План лекції (навчальні питання): 

1. Основні підходи щодо моніторингу й оцінювання в стратегічному управлінні.  

2. Етап моніторингу в стратегічному управлінні.  

3. Процес моніторингу. 

 

Опорні поняття: моніторинг, оцінювання, система, стратегічне управління, публічна організація, 

етапи моніторингу, процес, діагностика.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому 

кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

4. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

5. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Молодий 

вчений. 2019. №11. С. 804–808.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/ 

169.pdf 

6. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

7. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в 

Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.  

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
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8. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с. 

9. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку 

України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Визначення необхідної системи моніторингу. 

2. Охарактеризуйте діагностичні завдання моніторингу. 

3. Охарактеризуйте способи проведення оцінювання. 

 

 

Розширений план лекції № 12. 
Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  особливості оцінювання в стратегічному управлінні. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Оцінювання в запровадженні стратегічного управління.  

2. Функції процесу оцінювання.  

3. Оцінювання ефективності й результативності. 

 

Опорні поняття: моніторинг, оцінювання, система, стратегічне управління, публічна організація, 

етапи моніторингу, процес, діагностика, ефективність, результативність, метод, етап. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2004. – 400 с. 

2. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому 

кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf 

4. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

5. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Молодий 

вчений. 2019. №11. С. 804–808.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/ 

169.pdf 

6. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

7. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в 

Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.  

8. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/109.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
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9. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку 

України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Опишіть цілі за допомогою вимірюваних понять? 

2. Для чого використовується систематичне оцінювання? 

3. Охарактеризуйте найвідоміші методи оцінювання? 

4. Опишіть етапи реалізації стратегічного управління. 

5. Оцінювання стратегічного управління. 

 

 

Розширений план лекції № 13. 
Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  ознайомлення з теоріями і методами стратегічного управління на різних рівнях 

управління. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Особливості стратегічного управління на центральному рівні управління.  

2. Передумови запровадження стратегічного управління на центральному рівні в Україні. 

 

Опорні поняття: стратегічне управління, рівень управління, центральний рівень управління,  

етап, дія, передумова. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: монографія / Т. 

М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова ; за заг. ред Т. М. Безверхнюк  Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2008.  

2. Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.  

3. Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. Стратегічне планування на місцевому та 

регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород: Патент, 2004. – 198 с. 

4. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних 

громад. – Львів: Сполом, 2001. – 118 с. 

5. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому 

кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // 

Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. 

6. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–812. 

 Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/170.pdf 

7. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Молодий 

вчений. 2019. №11. С. 804–808.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/ 

169.pdf 

8. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, 

N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
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Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika 

Lodzka, 2011. – S. 107-130.  

9. Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний 

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  

10. Шаров Ю.П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях: Навч. посібник / Ю.П. Шаров. – К.: Центр навчальної літера-

тури, 2004. – 56 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте стратегічне управління для центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ)? 

2. Передумови запровадження стратегічного управління на центральному рівні. 

3. Етапи формування плану дій. 

 

 

Розширений план лекції № 14. 
Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння особливостей стратегічного управління на центральному рівні 

управління. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Етапи процесу розробки стратегічного плану.  

2. Запровадження стратегічного управління в діяльності центральних органів виконавчої влади. 

 

Опорні поняття: стратегічне управління, стратегічний план, рівень управління, центральний 

рівень управління,  внутрішнє і зовнішнє середовище, етап, дія, передумова. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: монографія / Т. 

М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова ; за заг. ред Т. М. Безверхнюк  Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2008.  

2. Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.  
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 
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Розширений план лекції № 15. 
Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння особливостей стратегічного управління на місцевому рівні управління. 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Стратегії місцевого розвитку.  

2. Принципи стратегічного планування місцевого розвитку.  

3. Реалізація функціональної концепції реформування місцевого управління в країнах ЄС. 

4. Напрями реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. 

 

 

Розширений план лекції № 16. 
Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до публічного адміністрування», «Стратегічне управління», 

«Управління публічним сектором». 

 

Мета лекції:  розуміння особливостей стратегічного управління на місцевому рівні управління. 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча 

програма, навчально-методичні матеріали для провелення лекцій, презентації. 

 

Питання і завдання студентам: 

1. Охарактеризуйте якість системи планування регіонального розвитку? 

2. В чому полягають нормативно-правові засади здійснення стратегічного планування місцевого 

розвитку? 

3. Охарактеризуйте концептуальні засади реформування місцевого самоврядування й 

децентралізації влади в Україні. 
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