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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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 

й самої організації, та 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.  

Отже, програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління у публічній організації» 

спрямована на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ предмета та застосування 

здобутих знань, умінь та навичок на практиці. 

 

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 
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ціннісних та історичних контекстів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

 Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Управління людськими ресурсами», 

«Бюджетна система», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Теорія і практика 

прийняття управлінських рішень» та передує вивченню дисциплін «Публічне управління 

соціальним розвитком», «Публічна служба та управління персоналом». 

 

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;  
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– 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.  

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, іспит. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
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.  

 
 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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

Сутність стратегічного управління у публічній сфері. Елементи системи стратегічного 

управління та їх характеристика. Види стратегічного управління. Еволюція стратегічного управління 

у публічній сфері. Стадії процесу стратегічного управління. Необхідність формування стратегічного 

управління у публічній сфері. Сучасні філософські та теоретичні засади публічного управління. 

 

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

 

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

Поняття стратегії організації. Стратегія: підходи, значення та роль. Класифікація стратегій 

організації. Стратегія і державне управління. Роль та типи стратегії. Стратегічний набір 

організації. Публічний аудит: поняття та сутність. Публічний аудит: цілі та економічний зміст. 

Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні. Механізми 

взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління.  

 

Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 

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. 

 

Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління. 

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.  

 



 7 

Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку публічних організацій. 

Зміст стратегічного управління у розвитку публічних організацій. Моделі розвитку 

публічних організацій. Життєвий цикл державної організації. Стратегічне управління і 

менеджмент: спільне і відмінне. Взаємозв’язок стратегічного управління й аналізу державної 

політики.  Система стратегічного управління в Україні. Роль управління в суспільстві. 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. 

 

Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

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. 

 

 

Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

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. 

 

Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

Основні підходи щодо моніторингу й оцінювання в стратегічному управлінні. Етап 

моніторингу в стратегічному управлінні. Процес 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.  

 

Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 

Особливості стратегічного управління на центральному рівні управління. Передумови 

запровадження стратегічного управління на центральному рівні в Україні. Етапи процесу 

розробки стратегічного плану. Запровадження стратегічного управління в діяльності центральних 

органів виконавчої влади.  

 

Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 

Особливості стратегічного управління на місцевому рівні управління. Концептуальні 

засади реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Сучасний стан 

та напрями реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Актуальні 

питання реалізації процесів реформування місцевого самоврядування. Реалізація функціональної 

концепції реформування місцевого управління в країнах ЄС.  
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