
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
                                                                        (назва) 

 

Освітнього рівня бакалавр 

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування  

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти  Основи стратегічного управління 
                                                                             (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)     основна    

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 10 8 - 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління 

2. Державні послуги та маркетинг державних послуг 

3. Менеджмент кадрових ресурсів 

4. Теорії соціально-економічних систем держави 

5. Правові засади публічного управління 

6. Організація діяльності державного службовця 

7. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 

8. Інституційне забезпечення публічного управління 

9. Адміністративний менеджмент 

10. Професійна компетентність державних службовців 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів 

2. Аналіз проектів і програм в управлінні 

3. Оцінка наслідків регуляторних актів держави. 

4.  Державне регулювання процесів транснаціоналізації 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 
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Знати Вміти 

1. Теоретичні основи державного та публічного управління в частині, 

що стосується стратегічних питань управління суспільством та 

державою 

1. Застосовувати на практиці теоретичні знання щодо основ 

стратегічного управління державою та суспільством з метою належної 

фахової оцінки міжнародних процесів та подій 

2. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та адміністрування 

2. Здійснювати компетентний аналіз суспільно-політичної ситуації в 

країні для подальшого ухвалення оптимальних управлінських рішень на 

всіх організаційно-правових рівнях управління 

3. Сутність й специфіку державного управління; характер взаємин між 

державою та особистістю 

3. З використанням експертно-аналітичних методів оцінювати 

міжнародну геополітичну обстановку та прогнозувати імовірні сценарії 

її розвитку 

4. Склад та принципи побудови системи стратегічного управління 

державою. 

4. Визначати та ідентифікувати глобальні виклики і загрози своїй країні 

враховуючи, передусім, необхідність дотримання її національних 

інтересів 

5. Концептуальні основи та сучасні моделі стратегічного управління  

6. Методи (підходи) аналізу міжнародної обстановки та геополітичних 

стратегій провідних світових держав 
 

7. Критерії оцінювання результативності та ефективності державного 

управління  
 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Структуру та особливості функціонування публічної сфери 
1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування 

2. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 
3. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та адміністрування 
3. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

4. Знати основи електронного урядування 
4. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності. 

5. Знати іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В1 (відповідно 

до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 
5. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності. 

 
6. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень 

2. Знати основи електронного урядування  

3. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 
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4. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

5. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

6. Знати основи електронного урядування 

7. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

8. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

9. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

10. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 

11. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності 

12. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Теоретичні основи стратегічного управління державою 

 

Лекція 1 

Тема: Державне 

управління як системне 

суспільне явище 

1. Теоретичні основи 

державного та публічного 

управління в частині, що 

стосується стратегічних 

питань управління 

суспільством та державою 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

Лекція 2 
Тема: Системність 

державного управління 

1. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

Лекція 3 
Тема: Функції держави та 

державного управління 

1. Сутність й специфіку 

державного управління; 

характер взаємин між 

державою та особистістю 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

Лекція 4 

Тема: Методологічні 

основи стратегічного 

управління 

1. Сутність й специфіку 

державного управління; 

характер взаємин між 

державою та особистістю 

2. Склад та принципи 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_3032510

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_30

325105.pdf 
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побудови системи 

стратегічного управління 

державою 

5.pdf 

Семінар 1 

Тема: Організація та 

координація в 

державному управлінні.  

1. Теоретичні основи 

державного та публічного 

управління в частині, що 

стосується стратегічних 

питань управління 

суспільством та державою 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_101_8853592

3.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_101_88

535923.pdf 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Поняття та 

категорії державного 

управління 

 

1. Застосовувати на 

практиці теоретичні знання 

щодо основ стратегічного 

управління державою та 

суспільством з метою 

належної фахової оцінки 

міжнародних процесів та 

подій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_3349499

1.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_33

494991.pdf 

 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Взаємодія 

суб’єктів та об’єктів 

управління 

 

1. Застосовувати на 

практиці теоретичні знання 

щодо основ стратегічного 

управління державою та 

суспільством з метою 

належної фахової оцінки 

міжнародних процесів та 

подій 

2. Здійснювати 

компетентний аналіз 

суспільно-політичної 

ситуації в країні для 

подальшого ухвалення 

оптимальних 

управлінських рішень на 

всіх організаційно-

правових рівнях 

управління 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_101_8853592

3.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_101_88

535923.pdf 

Самостійна Тема 1 Сутність 1. Теоретичні основи 1. Застосовувати на http://www.dut. http://www.dut.edu.u
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робота державного управління 

Тема 2 Державне 

управління як система 

Тема 3 Функції держави 

та державного 

управління 

Тема 4 Методологічні 

основи стратегічного 

управління 

державного та публічного 

управління в частині, що 

стосується стратегічних 

питань управління 

суспільством та державою 

2. . Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

3. Сутність й специфіку 

державного управління; 

характер взаємин між 

державою та особистістю 

практиці теоретичні знання 

щодо основ стратегічного 

управління державою та 

суспільством з метою 

належної фахової оцінки 

міжнародних процесів та 

подій 

2. Здійснювати 

компетентний аналіз 

суспільно-політичної 

ситуації в країні для 

подальшого ухвалення 

оптимальних 

управлінських рішень на 

всіх організаційно-

правових рівнях 

управління 

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_3349499

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_3032510

5.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_101_8853592

3.pdf 

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_33

494991.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_30

325105.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_101_88

535923.pdf 

Розділ 2 Стратегічні аспекти функціонування держави в сучасних умовах 

 Лекція 5 
Тема: Глобальні процеси 

та проблеми сучасності 

1. Методи (підходи) аналізу 

міжнародної обстановки та 

геополітичних стратегій 

провідних світових держав 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

 Лекція 6 

Тема: Теоретичні основи 

аналізу міжнародної 

обстановки 

1. Методи (підходи) аналізу 

міжнародної обстановки та 

геополітичних стратегій 

провідних світових держав 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

 Лекція 7 

Тема: Система 

стратегічного управління 

держави 

1. Склад та принципи 

побудови системи 

стратегічного управління 

державою 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

 Лекція 8 Тема: Організаційно- 1. Концептуальні основи та  http://www.dut. http://www.dut.edu.u
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правові та інституційні 

засади розробки та 

впровадження державної 

політики національної 

безпеки 

сучасні моделі стратегічного 

управління 

2. Склад та принципи 

побудови системи 

стратегічного управління 

державою 

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

 Лекція 9 
Тема: Ефективності 

державного управління 

1. Критерії оцінювання 

результативності та 

ефективності державного 

управління 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

 

Семінар 2 Тема: Актуальні 

проблеми 

функціонування систем 

стратегічного управління 

державою 

1. Склад та принципи 

побудови системи 

стратегічного управління 

державою 
 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

 

Семінар 3 

 
Тема: Актуальні 

проблеми стратегічного 

управління у сфері 

національної безпеки 

1. Методи (підходи) аналізу 

міжнародної обстановки та 

геополітичних стратегій 

провідних світових держав 

2. Склад та принципи 

побудови системи 

стратегічного управління 

державою 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

 
Практичне 

заняття 3 

Тема: Геополітичні 

стратегії провідних 

держав світу 

 

1. З використанням 

експертно-аналітичних 

методів оцінювати 

міжнародну геополітичну 

обстановку та 

прогнозувати імовірні 

сценарії її розвитку 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Стратегічне 

управління у сфері 

національної безпеки 

 

1. Визначати та 

ідентифікувати глобальні 

виклики і загрози своїй 

країні враховуючи, 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 
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передусім, необхідність 

дотримання її 

національних інтересів 

2. З використанням 

експертно-аналітичних 

методів оцінювати 

міжнародну геополітичну 

обстановку та 

прогнозувати імовірні 

сценарії її розвитку 

_330_42449633

.pdf 

 
Самостійна 

робота 

Тема 5 Глобальні 

процеси та проблеми 

сучасності 

Тема 6 Аналіз 

міжнародної обстановки 

та геополітичні стратегії 

провідних держав світу 

Тема 7 Система 

стратегічного управління 

державою 

Тема 8 Стратегічне 

управління у сфері 

національної безпеки 

Тема 9 Оцінювання 

ефективності державного 

управління 

1. Методи (підходи) аналізу 

міжнародної обстановки та 

геополітичних стратегій 

провідних світових держав 

2. Склад та принципи 

побудови системи 

стратегічного управління 

державою 

3. Концептуальні основи та 

сучасні моделі стратегічного 

управління 

4. Критерії оцінювання 

результативності та 

ефективності державного 

управління 

1. З використанням 

експертно-аналітичних 

методів оцінювати 

міжнародну геополітичну 

обстановку та 

прогнозувати імовірні 

сценарії її розвитку 

2. Здійснювати 

компетентний аналіз 

суспільно-політичної 

ситуації в країні для 

подальшого ухвалення 

оптимальних 

управлінських рішень на 

всіх організаційно-

правових рівнях 

управління 

3. Визначати та 

ідентифікувати глобальні 

виклики і загрози своїй 

країні враховуючи, 

передусім, необхідність 

дотримання її 

національних інтересів 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/l

_330_42449633

.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_8075821

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_435_3349499

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_9129542

0.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_3032510

5.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_8781335

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_101_8853592

3.pdf 

http://www.dut.edu.u

a/uploads/l_330_424

49633.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_80

758216.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_435_33

494991.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_91

295420.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_30

325105.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_87

813359.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_101_88

535923.pdf 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 
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Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк, С. О. Андреєв та ін. ; за заг. ред. Г. П. 

Ситника. - Київ : НАДУ, 2016. - 784 с. 

2. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 

(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. - Т. 1. - 564 c. 

3.  Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 

(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. - Т. 2. - 324 c. 

4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та 

ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. - 

2011. - 748 с. 

5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та 

ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та 

ін. - 2011. - 692 с. 

6. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та 

ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. 

П. Сурмін (співголова) та ін. - 2011. - 764 с. 

7. Теорія прийняття рішень [текст] підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] – К. : «Центр учбової 

літератури», 2015. – 360 с. 

1. Безкоштовні онлайн-курси - https://prometheus.org.ua/ 

2. Верховна Рада України. - http://www.rada.gov.ua/ 

3. Кабінет Міністрів України. - http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національна академія державного управління при Президентові України. -http://academy.gov.ua/ 

5. Національний інститут стратегічних досліджень. - http://www.niss.gov.ua/  

6. Президент України. - http://www.president.gov.ua 

7. Рада національної безпеки і оборони України. - http://www.rnbo.gov.ua/ 

8. Student Site - https://www.twirpx.com/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rnbo.gov.ua/
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− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів 

− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень; 

− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей 

− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

− Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

− BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень  

− Система електронного документообiгу «АСКОД». 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 


