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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом 

теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення 

матеріалу, а також під час виконання індивідуальної науково-дослідної роботи. 

У процесі проведення семінарського заняття організовується дискусія навколо попередньо 

визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також проблемні питання, відповідь на 

які має бути знайдена під час обговорення. Семінарські заняття зі студентами проводяться в 

активній формі. Мета семінару-дискусії, що проводиться в активній формі – активізація мислення 

студентів магістратури шляхом їх залучення до організації та керівництва заняттям.  

Мета семінарських занять з курсу «Стратегічне управління у публічній організації»: 

сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми стратегічного управління, 

його інституційного та організаційного забезпечення в системі публічного управління та 

адміністрування. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові 

оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки 

за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної 

дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  
1 2 3 

 

1. 
Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Теорія та методологія стратегічного управління у публічній сфері.  
2 

2. 

Семінарське заняття №2. 

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

Стратегії змін. 
2 

3. 
Семінарське заняття №3. 

Тема 3. Технології розробки та реалізації стратегії. Публічний аудит. 
2 

4. 
Семінарське заняття №4. 

Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 
2 

5. 
Семінарське заняття №5. 

Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління. 
2 

6. 
Семінарське заняття №6. 
Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку публічних організацій. 

2 

7. 
Семінарське заняття №7. 

Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 
2 

8. 
Семінарське заняття №8. 

Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 
2 

9. 
Семінарське заняття №9. 

Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 
2 

10. 
Семінарське заняття №10. 

Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 
2 

11. 
Семінарське заняття №11. 

Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 
1 

12. 
Семінарське заняття №12. 

Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 
2 

13. 
Семінарське заняття №13. 

Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 
2 

14. 
Семінарське заняття №14. 

Заліковий модуль 
2 

Разом  семінарських занять 25 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 27 
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РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1. 
 

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

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теоріями і методологією стратегічного управління. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Охарактеризуйте стратегічне управління як система, форма та його сутність. 

2. Назвіть основну модель стратегічного управління. 

3. Охарактеризуйте еволюцію розвитку стратегічного управління? 

4. Охарактеризуйте сучасні філософські засади публічного управління. 

 

План семінару:  

1. Сутність стратегічного управління у публічній сфері.  

2. Види стратегічного управління. 

3. Стадії процесу стратегічного управління.  

4. Сучасні теоретичні засади публічного управління. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

Навчальний посібник .– К. : Кондор, 2003.  

4. 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  

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

2004. – 699 с. 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
 

 

План семінарського заняття № 2. 
 

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

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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Мета і завдання семінару: ознайомлення з теоріями і методами управління змінами в публічній 

організації; засвоєння базових понять з управління змінами та стратегій; усвідомлення змісту 

процесу управління змінами, ролі стратегії і планування; розуміння особливостей стратегічного 

мислення, знання, спільноти, ментальності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
 

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. 

 

План семінару:  
1. Базові поняття управління змінами та стратегій.  

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

3. Особливості стратегічного: мислення, спільноти, знання ментальності.  

4. Стратегічні зміни. Рівні стратегії і змін. 

5. Внутрішні і зовнішні зв’язки в управлінні змінами. 

6. Розвиток і зміни в публічній організації та управління змінами. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

Навчальний посібник .– К. : Кондор, 2003.  

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

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

7. 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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 3. 
 

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

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
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Мета і завдання семінару: Аналізувати технології розробки та реалізації стратегії; оволодіння 

базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення публічного аудиту. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Визначте роль та типи стратегії. 

2. Охарактеризуйте особливості проведення публічного аудиту в Україні? 

3. Охарактеризуйте теоретичні засади публічного аудиту? 

4. Визначте планування аудиту. 
 

План семінару:  

1. Технологія розробки стратегії. 

2. Сутність публічного аудиту. 

3. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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. 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.  

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

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

5. 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.  

6. 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. 

7. 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  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 4. 
 

Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: розуміння змін в публічному управлінні. 
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Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
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? 
 

План семінару:  
1. Проблеми змін державного управління в Україні в сучасних умовах. 

2. Охарактеризуйте напрями змін в публічному управлінні.  
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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. 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.  

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. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 5. 
 

Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: розуміння концепції стратегічного управління в публічному 

управлінні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Охарактеризуйте характерні риси концепції стратегічного управління? 

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

План семінару:  
1. Концепція стратегічного управління. 

2. Змістові блоки концепції. 

3. Суть та основні принципи управління в межах концепції належного врядування. 
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Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

2004. – 400 с. 

8. 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. 

9. 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. 

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.  

11. 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  

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

КНЕУ, 2004. – 699 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 6. 
 

Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку публічних організацій. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: усвідомлення ролі стратегічного управління у розвитку публічних 

організацій; засвоєння базових понять зі стратегічного і державного управління. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Охарактеризуйте стратегічне і державне управління? 

2. Охарактеризуйте систему стратегічного управління в Україні? 

3. Роль середовища в стратегічному управлінні? 

План семінару:  

1. Базові поняття та технологія стратегічного управління. 

2. Модель технології розробки стратегії. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

6. 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. 

7. 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  

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

ЗУКЦ, 2008. – 138 с.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 7. 
Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: розуміння технології стратегічного управління. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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

2. Розроблення функціональних і операційних стратегій? 

3. Особливості застосування стратегічного планування? 

 

План семінару:  

1. Організаційне забезпечення стратегічного планування. 

2. Процес та технології стратегічного планування й управління. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

12. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації 

з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с. 
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13. 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. 

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

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

15. 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. 

16. 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  

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

ЗУКЦ, 2008. – 138 с.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

План семінарського заняття № 8. 
Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: засвоєння базових понять концепції стратегічного вибору; зміст та 

процес прийняття стратегічних рішень. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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. 

 

План семінару:  
1. Стратегічний вибір. 

2. Стратегічні рішення. 

3. Назвіть аспекти стратегічних рішень. 

4. Принципи теорії прийняття рішень. 

5. Впровадження стратегій. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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 / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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

досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.  
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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. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – Спб: 

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

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 9. 
Тема 9. Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 
 

Мета і завдання семінару: особливості моніторингу і оцінювання в стратегічному управлінні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Визначення необхідної системи моніторингу. 

2. Охарактеризуйте діагностичні завдання моніторингу. 

3. Охарактеризуйте способи проведення оцінювання. 

План семінару:  
1. Моніторинг й оцінювання стратегії. 

2. Етапи організації системи моніторингу. 

3. Функції процесу оцінювання. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

2004. – 400 с. 

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

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

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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. 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.  

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

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

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 10. 
 

Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 

 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теоріями і методами стратегічного управління на 

різних рівнях; розуміння особливостей стратегічного управління на центральному рівнях. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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

2. Передумови запровадження стратегічного управління на центральному рівні. 

3. Визначте ключові напрями вдосконалення системи стратегічного управління й прогнозування. 

План семінару:  
1. Стратегічне управління на центральному рівні. 

2. Етапи процесу розробки стратегічного плану ЦОВВ. 

3. Складники стратегічного плану для ЦОВВ. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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 / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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

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

Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika 

Lodzka, 2011. – S. 107-130.  

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. 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. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 11. 
 

Тема 10. Стратегічне управління на центральному рівні. 

 

Навчальний час: 1 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 

 

Мета і завдання семінару: засвоєння базових понять зі стратегічного управління на 

центральному рівні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Схематично зобразіть особливості стратегічного управління на центральному рівні? 

2. Охарактеризуйте стратегічне управління і підхід до розподілу-узгодження програм на 

центральному рівні? 

3. Визначте аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЦОВВ. 

План семінару:  
1. Стратегічний план – це… 

2. Якісний стратегічний план для ЦОВВ. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

9. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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

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

makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, 

Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.  

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

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

16. 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. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 12. 
 

Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 

 

Мета і завдання семінару: розуміння особливостей стратегічного управління на місцевому рівні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Стратегія місцевого розвитку як багатогранне поняття. 

2. Базовою умовою стратегічної діяльності в місцевому самоврядуванні є? 

План семінару:  
1. Стратегічне планування як складова цілісної системи планування місцевого розвитку. 

2. Основні поняття й принципи стратегічного управління та стратегічного планування місцевого 

розвитку. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

17. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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

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

makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, 

Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.  

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

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

24. 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. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

План семінарського заняття № 13. 
 

Тема 11. Стратегічне управління на місцевому рівні. 

 

Навчальний час: 2 год. 
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Міжпредметні зв’язки: «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічна служба та 

управління персоналом». 

 

Мета і завдання семінару: розуміння особливостей стратегічного управління на місцевому рівні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Стратегія місцевого розвитку як багатогранне поняття. 

2. Визначте типи стратегічних альтернатив? 

План семінару:  
1. Механізми впровадження стратегії. 

2. Методологічна база стратегічних рішень місцевого самоврядування. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

25. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

2014. – №11-12. – С. 61-64. 

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

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

makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, 

Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.  

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

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

32. 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. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

План семінарського заняття № 14. 
 

Заліковий модуль. 

 

Навчальний час: 2 год. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент 

дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування 

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

 

 

Укладач: ____________ Карпінський Б.А., професор кафедри публічного адміністрування 

та управління бізнесом, д.е.н., професор 
 


