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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогоднішній день вироблення дієвої державної політики в суспільстві 

практично неможливе без стратегічного планування. Актуальність стратегічного 

планування пояснюється його раціональністю та глобальною світовою 

інтеграцією і воно може розглядатися у кількох можливих варіантах для 

запровадження в суспільну практику України. Термін стратегія має глибоке 

коріння і широке поширення та загалом розуміється як комплекс дій з досягнення 

визначених цілей. 

Упродовж останніх десятиліть в Україні відбувався процес становлення та 

розвитку стратегічного планування як на загальнодержавному, так і 

регіональному і місцевому рівнях, також було прийнято цілу низку нормативно-

правових актів, що стосувалися стратегічного планування, що, своєю чергою, 

призвело до формування системи стратегічного планування в Україні. 

Умовою ефективного управління територією є стратегічне планування її 

розвитку із залученням громадськості. Це потребує розуміння змісту, структури 

та процесу стратегічного планування як з боку працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, так і населення загалом.  

«Стратегічне планування» є однією з дисциплін, що належить до тих, які 

створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки  фахівців в 

галузі державного управління та місцевого самоврядування, державної служби, 

регіонального розвитку, а також менеджменту організацій. 

 Підготовка фахівців у сфері державного управління має на меті дати слухачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навички опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем 

державного управління та місцевого самоврядування, а також передбачає 

вивчення національних традицій стратегічного планування як на 

загальнодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях, які ґрунтуються 

на вітчизняних та зарубіжних теоретичних розробках і практичних засадах 
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функціонування даного процесу на сучасному етапі державотворення, 

позначеному проведенням адміністративної реформи.  

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Стратегічне планування» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр міститься теоретичний 

матеріал, і специфіка застосування отриманих знань і навичок на практиці. 

      Мета вивчення дисципліни “Стратегічне планування” - надати систематизовані 

знання з основ стратегічного планування як процесу визначення майбутнього 

стану організації, реґіону, міста; навчити форм та методів аналізування та 

визначення пріоритетів для стратегічного планування обраного об’єкта; 

сформувати стратегічне мислення слухачів, уміння орієнтувати діяльність на 

споживача й кінцеві результати; забезпечити усвідомлення слухачами методології 

стратегічної діяльності; сформувати навички використання технологій 

стратегічного планування. 

 Завдання курсу - ознайомити студентів з базовими поняттями та 

інструментаріями стратегічного планування; методичними підходами щодо 

формування стратегій розвитку на центральному, реґіональному та місцевому 

рівнях; основними перевагами стратегічного планування та навчити 

застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності; визначати пріоритетні 

напрями розвитку відомств, реґіонів та населених пунктів у перспективі; 

аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище різних об’єктів планування; 

організовувати процес стратегічного планування, знати особливості механізму 

реалізації стратегічних планів на різних рівнях. 

 У ході вивчення цього предмета магістранти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, об'єктом, предметом, метою та завданнями 

дисципліни, вивчають основи стратегічного планування як складової державного, 

регіонального управління та місцевого самоврядування. Всебічне опанування 

означення дисципліни дозволить слухачам знати:  

 теоретичні основи стратегічного планування; 
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 загальний процес стратегічного планування, пов'язаний з технологією 

розробки стратегічного плану, вивчення його інформаційної складової, 

особливостей виконання SWOT – аналізу та вибору стратегії розвитку;  

 методику визначення стратегічних цілей, завдань та проектів, ресурсів 

виконання стратегічного плану; 

 специфіку реалізації стратегічного плану розвитку; 

 моніторинг та оцінювання у стратегічному плануванні; 

 особливості стратегічного планування на державному та регіональному 

рівнях; 

 здійснення стратегічного планування на місцевому рівні; 

 особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

міст України; 

 роль виконавчих органів місцевого самоврядування у розробленні 

стратегічного плану; 

 участь громадськості в стратегічному плануванні; 

 концептуальні моделі та практику стратегічного планування розвитку 

територіальних громад. 

 Отже, програма навчальної дисципліни «Стратегічне планування» спрямована 

на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та застосування 

ними здобутих знань, умінь та навичок на практиці.  

  Дисципліна «Стратегічне планування» викладатиметься з урахуванням 

найсучасніших інтерактивних методик. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ»  

№ 

пор 
Назва змістового модуля та теми 

 Змістовий модуль Ⅰ. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 Теоретичні основи стратегічного планування 

 Змістовий модуль Ⅱ. Процес підготовки та реалізації стратегічного 

планування 

2 Процес стратегічного планування 

3 Технологія розробки стратегічного плану. Інформаційна складова 

стратегічного планування.  

4 Виконання SWOT – аналізу. Вибір стратегії розвитку. 

5 Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів. Ресурси виконання 

стратегічного плану. 

6 Реалізація стратегічного плану розвитку. Моніторинг та оцінювання в 

стратегічному плануванні. 

 Змістовий модуль Ⅲ. Рівні стратегічного планування в Україні 

7 Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) рівні 

8 Стратегічне планування національної безпеки країни 

9 Особливості стратегічного планування на регіональному рівні 

10 Дослідження основних тенденцій у державній політиці стратегічного 

планування розвитку регіонів. Основні стратегічні напрями 

транскордонного співробітництва регіонів України. 

11 Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні 

12 Особливості стратегічного планування на місцевому рівні 

13 Стратегічне планування як один з головних елементів сталого соціально-

економічного розвитку міст 
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14 Планування як провідна функція управління містом 

15 Концептуальні моделі й практика стратегічного планування розвитку міст 

Разом годин: 90 

 

 

ЗМІСТ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Стратегічне планування» 

 Змістовий модуль Ⅰ. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

 Тема 1. Теоретичні основи стратегічного планування 

 Сутність та значення стратегічного планування. Визначення та значення 

стратегій. Характерні риси стратегії. Мета стратегічного планування. Засади та 

мотиви створення стратегічного плану. Основні підходи до стратегічного 

планування. Нормативно-правові засади здійснення стратегічного планування. 

Небезпеки, яких треба уникати в стратегічному плануванні. Робоча група і 

стратегічного планування.  

                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 Змістовий модуль Ⅱ. Процес підготовки та реалізації стратегічного 

планування 

 Тема 2. Процес стратегічного планування  

 Значення стратегічного планування для територіальної громади та держави. 

Необхідність залучення громадян до розроблення і реалізації стратегічного плану 

розвитку. Етапи стратегічного планування. Структура стратегічного плану. 

Описово-аналітична частина стратегічного плану. Варіанти підготовки 

стратегічного плану. 
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                               Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 Тема 3. Технологія розробки стратегічного плану. Інформаційна складова 

стратегічного планування 

   Організаційне забезпечення стратегічного планування.  Аналітична складова 

розроблення стратегії місцевого розвитку. Формування системи цілей 

стратегічного розвитку території. Сутність стратегічної інформації. Структура 

бази даних для стратегічного планування. Окремі бази даних. 

                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]  

  

 Тема 4.  Виконання SWOT – аналізу. Вибір стратегії розвитку 

 Сутність SWOT – аналізу. Поняття стратегічного бачення та методи його 

визначення. Формування місії в стратегічному плануванні. Типи стратегій. 

Визначення часового горизонту стратегічного плану. Обговорення громадскістю 

місії та стратегічних цілей. 

                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 Тема 5. Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів. Ресурси 

виконання стратегічного плану 

 Система цілей. Цілі стратегічного планування. “Дерево цілей”. Оцінювання 

стратегічних цілей. Метод SMART. Завдання і проекти стратегічного плану. 

Класифікація ресурсів стратегічного плану. Аналіз ресурсного потенціалу 

громади. 

                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 Тема 6. Реалізація стратегічного плану розвитку. Моніторинг та 

оцінювання в стратегічному плануванні. 

 Структура виконання стратегічного плану. Моніторинг реалізації 

стратегічного плану. Система контролю за виконанням стратегічного плану 

розвитку. Коригування елементів стратегічного плану. Легітимізація 

стратегічного плану та його статус. Оцінювання в стратегічному плануванні. 

Організація оцінювання виконання стратегічного плану. 
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                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]  

    Змістовий модуль Ⅲ. Рівні стратегічного планування в Україні 

 Тема 7. Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) 

рівні 

   Сутність та особливості стратегічного планування на загальнодержавному 

рівні. Стратегічне планування в Центральних органах виконавчої влади. 

Особливості створення стратегічного плану для Центральних органів виконавчої 

влади. Етапи процесу розроблення стратегічного плану Центральних органів 

виконавчої влади. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку 

країни. Стратегічне планування регіонального розвитку. 

                                                Література [7; 12; 18; 19]  

 Тема 8. Стратегічне планування національної безпеки країни 

 Національні цінності, інтереси та цілі — основа стратегічного планування у 

сфері національної безпеки. SWOT – аналіз як важливий інструмент 

стратегічного планування національної безпеки. Структурування стратегічних 

проблем при аналізі державної політики національної безпеки. Етапи 

структурування стратегічних проблем. Вирішення стратегічних проблем в 

умовах глобальної трансформації. Формування стратегії національної безпеки 

України: стратегічне мислення. Нормативно-правова вертикаль стратегічної 

документації у сфері національної безпеки України. 

                                                Література [3; 15; 19; 20]  

 Тема 9. Особливості стратегічного планування на регіональному рівні 

 Формування нової системи планування розвитку територій. Концептуальні 

засади створення національної системи планування розвитку територій. Основні 

підходи до формування регіонального стратегічного розвитку. Методологічні 

засади розроблення стратегій регіонального розвитку. Характеристика сильних 

та слабких сторін регіону. Моніторинг та оцінювання якості стратегічного 

планування регіонального розвитку.  

                                                Література [2; 6; 7; 11; 14; 15]  
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 Тема 10. Дослідження основних тенденцій в державній політиці 

стратегічного планування розвитку регіонів. Основні стратегічні напрями 

транскордонного співробітництва регіонів України. 

 Аналіз системи правового регулювання та інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів України. Оцінювання діючої 

практики стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів 

України. Аналіз системи фінансової підтримки регіонального розвитку в Україні. 

Місце транскордонного співробітництва в соціально-економічному розвитку 

регіонів: зарубіжний та вітчизняний досвід. Напрями вдосконалення нормативно-

правового та організаційного забезпечення транскордонного співробітництва 

регіонів України. Підходи до удосконалення розроблення стратегічного розвитку 

транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України. 

                                                Література [2; 6; 7; 11; 14; 15; 21]  

 Тема 11. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного 

планування регіонального розвитку в Україні 

 Удосконалення системи інформаційного забезпечення процесу регіонального 

стратегічного планування та управління. Форсайт як новітній підхід формування 

стратегічного розвитку регіону. Порівняння стратегічного та традиційного 

підходів до управління розвитку регіону. Основні напрями вдосконалення 

інституційного забезпечення стратегічного планування регіонального розвитку. 

Агенство регіонального розвитку як інструмент реалізації регіональної політики: 

зарубіжний досвід. Напрями підвищення ефективності діяльності агенств 

регіонального розвитку в Україні. Перспективи створення та функціонування 

Фонду регіонального розвитку в Україні. 

                                                Література [2; 6; 7; 11; 14; 15]  

 Тема 12. Особливості стратегічного планування на місцевому рівні 

 Розроблення стратегічного плану розвитку територіальної громади: 

передумови впровадження. Сутність, переваги та відмінності від існуючого 

планування. Етапи планування. Ініціація. Аналіз ресурсного потенціалу. SWOT-
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аналіз визначення стратегічного бачення, пріоритетних напрямів розвитку, 

співпраці з громадськістю. Рекламна діяльність, моніторинг. 

                                                Література [4; 5; 7 - 9; 13; 16; 22] 

 Тема 13. Стратегічне планування як один з головних елементів сталого 

соціально-економічного розвитку міст 

 Особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку міст. 

Роль стратегічного планування в забезпеченні сталого соціально-економічного 

розвитку міст. Пріоритети стратегічного плану розвитку міст. Специфіка 

управління соціально-економічним розвитком міст. Своєрідність української 

стратегії планування муніципального соціально-економічного розвитку. Основні 

напрями стратегічного планування соціально-економічного розвитку міст.  

Визначення цілей розвитку міст. Аналіз зовнішнього середовища міст.  

Визначення сильних та слабких сторін розвитку міст. Розроблення концепції 

розвитку міст. Головна мета розвитку міст. Принципи розвитку. Розроблення 

плану конкретних дій та здійснення стратегії. Розроблення програми соціально-

економічного розвитку міст України.  

                                                 Література [2; 5; 7 - 9; 13; 16; 22]  

 Тема 14. Планування як провідна функція управління містом 

 Сутність та принципові підходи до планування в ринковій економіці. Місце і 

роль великих міст у структурній перебудові соціально-економічного комплексу 

країни. Стратегічне мислення в суспільному управлінні. Особливості 

стратегічного мислення в управлінні містом. 

                                                Література [2; 5; 7-9; 13; 16; 22]  

 Тема 15. Концептуальні моделі й практика стратегічного планування 

розвитку міст 

 Сучасний стан напрацювань у сфері розроблення стратегічного планування 

розвитку міст. Сутність міського маркетингу. Міський маркетинг як інструмент 

стратегічного планування. Узагальнена модель технології стратегічного 

планування. Характеристика основних етапів процесу стратегічного планування 



12 

 

на місцевому рівні. 

                                                  Література [2; 5; 7; 8; 13; 16; 21; 22]   

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

   Підготовка студентами контрольної роботи передбачає розвиток навичок 

самостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення 

теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

  Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. 

На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Стратегічне планування»); 

прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи. Контрольна робота має містити 

план і список літератури та повинна складатися зі вступу, кількох розділів та 

висновків. На останній сторінці ставиться дата виконання роботи та підпис 

студента.   

 У ході підготовки контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 

та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 

та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення 

даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У разі потреби 

слід проводити реферування документів, формуючи власні погляди на явища, 

події та процеси, базуючись на знанні граматичних форм. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Сутність та основні ознаки стратегічного планування. 

2.  Стратегічне планування в Україні: еволюція розвитку. 

3. Процес стратегічного планування. 

4.  Етапи стратегічного планування. 

5. Технологія розроблення стратегічного плану.  

6. Інформаційна складова стратегічного планування.  

7. Виконання SWOT – аналізу.  
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8. Вибір стратегії розвитку. 

9. Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів.  

10.  Ресурси виконання стратегічного плану. 

11.  Реалізація стратегічного плану розвитку.  

12.  Моніторинг та оцінювання у стратегічному плануванні. 

13.  Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) рівні. 

14.  Стратегічне планування регіонального розвитку. 

15.  Стратегічне планування національної безпеки країни. 

16. Основні напрямки стратегічного планування національної безпеки країни. 

17. Особливості стратегічного планування на регіональному рівні. 

18. Концептуальні засади планування регіонального розвитку. 

19.  Дослідження основних тенденцій у державній політиці стратегічного 

планування розвитку регіонів.  

20.  Основні стратегічні напрями транскордонного співробітництва регіонів 

України. 

21.  Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні. 

22.  Напрямки удосконалення нормативно-правового та інституційного 

забезпечення стратегічного планування розвитку регіонів України. 

23.  Особливості стратегічного планування на місцевому рівні. 

24. Використання  SWOT-аналізу в стратегічному плануванні місцевого 

розвитку. 

25.  Стратегічне планування як один з головних елементів сталого соціально-

економічного розвитку міст. 

26.  Визначення сильних та слабких сторін при стратегічному плануванні 

соціально-економічного розвитку міст. 

27.  Основні напрямки стратегічного планування розвитку міст. 

28.  Планування як провідна функція управління містом. 

29.  Концептуальні моделі й практика стратегічного планування розвитку міст. 
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30.  Процес стратегічного планування розвитку міста. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розкрийте сутність стратегічного планування. 

2. У чому полягає основне значення стратегічного планування? 

3. Яка основна мета стратегічного планування? 

4. Проаналізуйте головні завдання стратегічного планування. 

5.  У чому полягає значення стратегічного плану для територіальної громади, 

окремо взятої людини? 

6.  Якого формату повинен бути стратегічний план? 

7.  Для кого розробляється стратегічний план? 

8.  Хто може бути залученим до процесу планування? 

9.  Яким чином здійснюється організаційне забезпечення стратегічного 

планування? 

10.  Дайте оцінку формуванню системи цілей стратегічного розвитку території. 

11.  Від чого залежать стратегічні інформаційні потреби населення? 

12.  Охарактеризуйте використання геоінформаційних систем при стратегічному 

плануванні. 

13. Визначте складові SWOT – аналізу. 

14.  Дайте характеристику сильних і слабких сторін SWOT – аналізу. 

15.  Що таке активні стратегії розвитку? 

16. У чому полягає сутність нейтральних стратегій розвитку? 

17.  Що таке стратегічні цілі? 

18.  Які існують види стратегічних цілей? 

19.  Яку роль відіграють матеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

20.  Яке місце займають нематеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

21.  Що таке моніторинг? 

22.  Яким чином здійснюється моніторинг у стратегічному плануванні? 

23.  Чи існує стратегічний контроль у стратегічному плануванні? 
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24.  Яким чином здійснюється оцінювання в стратегічному плануванні? 

25.  Дайте визначення стратегічного планування на центральному рівні. 

26.  Перелічіть етапи процесу розроблення стратегічного плану Центральних 

органів виконавчої влади. 

27.  Яким мають бути якісний стратегічний план для Центральних органів 

виконавчої влади? 

28.  Які труднощі спричиняє застосування стратегічного планування в діяльності 

Центральних органів виконавчої влади? 

29.  Розкрийте сутність стратегічного планування національної безпеки. 

30.  Виділіть основні напрями стратегічного планування національної безпеки. 

31.  Яким чином можна вирішити стратегічні проблеми в умовах глобальних 

трансформацій? 

32.  Опишіть модель процесу розроблення стратегії національної безпеки України. 

33.  Розкрийте сутність стратегічного планування розвитку регіонів. 

34.  Яка головна мета стратегії регіонального розвитку? 

35.  Що розуміється під стратифікацією регіонального простору? 

36.  Назвіть головну мету державної регіональної політики. 

37.  У чому полягають особливості правового регулювання стратегічного 

планування розвитку регіонів України? 

38.  Висвітіть характерні особливості інституційного забезпечення  стратегічного 

планування розвитку регіонів України. 

39.  Що таке транскордонне співробітництво? 

40.  Яку роль відіграє транскордонне співробітництво у стратегічному плануванні 

розвитку регіонів? 

41.  Охарактеризуйте роль ІТ у процесах формування стратегій регіонального 

розвитку. 

42.  Розкрийте основні напрями вдосконалення стратегічного планування 

регіонального розвитку. 

43.  Чи доцільним є створення для України агенств регіонального розвитку? 
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44.  Висвітліть основні напрямки вдосконалення інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів.  

45.  Назвіть основні переваги стратегічного планування розвитку територіальної 

громади. 

46.  З яких основних етапів складається процес стратегічного планування? 

47.  У чому полягає діагностика початкового стану територіального розвитку? 

48.  Чим є описово-аналітична частина стратегічного плану? 

49.  Покажіть головні пріоритети стратегічного плану соціально-економічного 

розвитку міст.  

50.  Що таке визначення цілей розвитку міст? 

51.  Визначте сильні й слабкі сторони розвитку міст. 

52.  У чому полягає розроблення плану конкретних дій та здійснення стратегії 

розвитку міст? 

53.  Вкажіть регіональні відтворювальні цикли. 

54.  Сформулюйте основні підходи до планування розвитку територіальних 

громад. 

55.  Охарактеризуйте місто як відносно самостійну економічну систему. 

56.  Що таке місто - підприємець? 

57.  Назвіть основні інструменти маркетингу міста. 

58.  Що являє собою міська програма маркетингу? 

59.  Виділіть основні стадії організаційного планування? 

60.  На які чинники слід звернути увагу під час формування стратегічного 

бачення? 
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