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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів - важлива складова навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

уміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Мета самостійної роботи – сприяти якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Стратегічне планування», ознайомити їх з основними 

поняттями дисципліни, сприяти поглибленому вивченню теоретичних засад та 

практичних механізмів реалізації стратегічного планування, в тому числі у сфері 

публічного адміністрування та місцевого самоврядування. Також методичні 

матеріали передбачають опанування у повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, 

сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати 

власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Стратегічне планування» 

становить близько 66 % часу, необхідного для виконання основної освітньої 

програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної роботи студента 

з дисципліни «Стратегічне планування» визначається навчальною програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих 

методичних рекомендаціях розглядаються форми самостійної роботи студентів, 

порядок організації та  контролю самостійної роботи. Подаються основні питання 

з курсу дисципліни, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові 

завдання.  

На сьогодні вироблення дієвої державної політики у суспільстві практично 
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неможливе без стратегічного планування. Актуальність стратегічного планування 

пояснюється його раціональністю та глобальною світовою інтеграцією і може 

розглядатися в кількох можливих варіантах для запровадження у суспільну 

практику України. Термін стратегія має глибоке коріння і широке поширення і 

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, прийнято цілу низку нормативно-правових 

актів, що стосувалися стратегічного планування, а це, 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.  

У ході вивчення цієї дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

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

функціями дисципліни, вивчають основи стратегічного планування як складової 

державного, регіонального управління та місцевого самоврядування. Всебічне 

опанування цієї дисципліни дозволить слухачам знати:  

  теоретичні основи стратегічного планування; 

  загальний процес стратегічного планування, що пов'язаний з технологією 

розроблення 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; 
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  здійснення стратегічного планування на місцевому рівні; 

  особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку міст 

України; 

  роль виконавчих органів місцевого самоврядування в розробленні 

стратегічного плану; 

  участь громадськості у стратегічному плануванні; 

  концептуальні моделі та практику стратегічного планування розвитку 

територіальних громад. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Стратегічне планування», спрямовані на те, щоб дати студентам 

знання теоретичних основ предмета, а також застосування ними здобутих знань, 

умінь і навичок на практиці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» 

Назва змістового модуля і теми 

Кількість годин 

лекції Семінарські 

(практичні) 

заняття 

Самостійна 

робота 

студентів 

Змістовий модуль 1. Теоретико-

методологічні засади дисципліни 

   

1. Теоретичні основи стратегічного 

планування 

2 

 

 4 

Змістовий модуль 2. Процес підготовки   

та реалізації стратегічного планування 

   

2. Процес стратегічного планування 2  4 

3. Технологія розробки стратегічного 

плану. Інформаційна складова 

стратегічного планування. 

 

2 

  

4 

4. Виконання SWOT – аналізу. Вибір 

стратегії розвитку. 

2  

 

4 

 

5. Визначення стратегічних цілей, 

завдань та проектів. Ресурси виконання 

стратегічного плану. 

 

2 
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6. Реалізація стратегічного плану 

розвитку. Моніторинг та оцінювання в 

стратегічному плануванні. 

 

2 

 

 

 

4 

Змістовий модуль 3. Рівні 

стратегічного планування в Україні 
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7. Стратегічне планування на 

загальнонаціональному (державному) 

рівні 

 

2 

 

  

4 

8. Стратегічне планування національної 

безпеки країни 

2  

 

4 

 

9. Особливості стратегічного планування 

на регіональному рівні 

2  

 

4 

10.Дослідження основних тенденцій в 

державній політиці стратегічного 

планування розвитку регіонів. Основні 

стратегічні напрями транскордонного 

співробітництва регіонів України. 

 

 

2 

 

 

  

 

4 

 

11.Основні напрямки вдосконалення 

процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні 

 

 

 

2 

 

4 

12. Особливості стратегічного 

планування на місцевому рівні 

 

 

2 4 

 

13. Стратегічне планування як один з 

головних елементів сталого соціально-

економічного розвитку міст 

  

2 

 

4 

14. Планування як провідна функція 

управління містом 

 

 

2 4 

15. Концептуальні моделі й практика 

стратегічного планування розвитку міст 

 

 

2 4 

Разом годин: 90 20 10 60 

 

 

 

 



8 

 

ЗМІСТ  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» 

    Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

      Тема 1. Теоретичні основи стратегічного планування 

1.  Сутність та значення стратегічного планування.  

2.  Визначення та значення стратегій.  

3.  Характерні риси стратегії.  

4.  Мета стратегічного планування.  

5.  Засади та мотиви створення стратегічного плану.  

6.  Основні підходи до стратегічного планування.  

7.  Нормативно-правові засади здійснення стратегічного планування.  

8.  Небезпеки, яких треба уникати в стратегічному плануванні.  

9.  Робоча група із стратегічного планування.  

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. Якою має бути робоча група з стратегічного планування? 

6. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють стратегічне 

планування. 

7. У чому полягають мотиви створення стратегічного плану? 

8. Яких небезпек варто уникати під час стратегічного планування? 

Теми рефератів 

1. Теоретичні основи стратегічного планування. 

2. Сутність стратегічного планування. 

3. Основні складові стратегічного планування. 
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4. Правове регулювання стратегічного планування. 

5. Правове регулювання стратегічного планування в Україні та за кордоном: 

порівняльна характеристика. 

6. Особливості розроблення стратегічних планів. 

Тестові завдання 

І. Стратегічне планування це: 

а) довгострокове планування на основі проміжних цілей;  

б) цілі, які визначає стратегічний план; 

в) головна ціль та проміжні цілі, які дозволяють досягнути головної цілі;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Стратегія це: 

а) довгострокове планування на основі проміжних цілей;  

б) цілі, які визначає стратегічний план; 

в) головна ціль та проміжні цілі, які дозволяють досягнути загальної мети;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Цілі це: 

а) це довгострокове планування на основі проміжних цілей;  

б) цілі, які визначає стратегічний план; 

в) головна ціль та проміжні цілі, які дозволяють досягнути головної мети;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 
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д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Стратегічний план приймається на: 

а) 5 років; 

б) 7 років; 

в)  8 років; 

г) 10 років; 

ґ) 15 років; 

д) Ваш варіант відповіді. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. Складові стратегічного планування: 

а) визначення основної мети; 

б) розроблення конкретних цілей господарювання; 

в) вивчення процесу планування; 

г) оцінювання зовнішнього середовища; 

ґ) оцінювання сильних та слабких місць діяльності менеджера; 

д) оцінювання зовнішнього середовища. 

  Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 Змістовий модуль 2. Процес підготовки та реалізації стратегічного 

планування  

 Тема 2. Процес стратегічного планування 

1.  Значення стратегічного планування для територіальної громади та держави. 

2.  Необхідність залучення громадян до розроблення і реалізації стратегічного 

плану розвитку.  

3.  Етапи стратегічного планування.  

4.  Структура стратегічного плану. 

5.  Описово-аналітична частина стратегічного плану.  

6.  Варіанти підготовки стратегічного плану. 
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Питання для самоконтроля: 

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

окремо взятої людини? 

2.  Якого формату має бути стратегічний план? 

3.  Для кого розробляється стратегічний план? 

4.  Хто може бути залученим до процесу планування? 

5.  Чому необхідно залучати громадян для розроблення і реалізації стратегічного 

плану розвитку? 

6.  Виділіть основні етапи стратегічного планування. 

7.  Яким чином можна підготувати стратегічний план? 

8.  Опишіть процес стратегічного планування. 

9.  Які органи влади здійснюють стратегічне планування у державі? 

Теми рефератів 

1. Процес стратегічного планування. 

2. Процес підготовки стратегічного плану. 

3. Процес розроблення стратегічного плану. 

4. Процес розроблення стратегії соціально-економічного розвитку держави. 

5. Процес розроблення стратегії гуманітарного розвитку держави. 

6. Особливості розроблення стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. 

7. Особливості розроблення стратегії соціально-економічного розвитку населених 

пунктів. 

Тестові завдання 

І. Процес стратегічного планування є: 

а) незамкненою системою, функціонування якої пов'язане із систематичним 

аналізом зовнішнього середовища і гнучким реагуванням на зміну зовнішніх умов 

функціонування підприємства; 

б) визначення і встановлення причин і масштабів відхилень, що забезпечує 

своєчасне реагування на виявлені зміни і здійснення відповідних коригувальних 

заходів;  
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в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

 ІІ. Міжнародний стратегічний менеджмент поділяється на такі етапи: 

а) формулювання стратегії; 

б) вироблення механізмів реалізації стратегії;  

в) реалізація стратегії; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 ІІІ. У результаті стратегічного планування: 

а) визначаються і встановлюються причини і масштаби відхилень, що забезпечує 

своєчасне реагування на виявлені зміни та здійснення відповідних коригувальних 

заходів;  

б) визначаються цілі та завдання підприємств чи організацій; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

 ІV. Визначення цілей ускладнюється браком загальновизнаних 

методик. У вирішенні цього завдання перевага надається творчим, 

неформальним підходам. Водночас певне практичне значення мають 

наступні загальні правила:   

а) цілі мають бути реальними, стимулюючи до певних практичних дій, і 

поділятися на конкретні завдання, виконання яких може бути доручено 

відповідним особам. Таке членування є основою для оцінювання дій і стимулом 

для досягнення цілей; 

б) цілі мають забезпечувати можливість концентрації сил і засобів для їхнього 

практичного втілення. З усіх видів діяльності вони мають відображати саме ті 

фундаментальні проблеми, важливість яких виправдовувала б зосередження 



13 

 

основних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів для їхнього вирішення; 

в)  визначаючи цілі, треба обирати кілька (з урахуванням взаємозалежних 

підцілей). Спроба окреслити "єдину правильну ціль" зменшує коло пошуку і може 

повести у неправильному напрямку; 

г) необхідно забезпечувати узгодженість і взаємозв'язок між стратегічними і 

тактичними цілями, що сприяє безперервності процесу їх досягнення; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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

      

 Тема 3. Технологія розробки стратегічного плану. Інформаційна складова 

стратегічного планування. 

1. Організаційне забезпечення стратегічного планування.   

2. Аналітична складова розроблення стратегії місцевого розвитку. 

3.  Формування системи цілей стратегічного розвитку території.  

4.  Сутність стратегічної інформації.  

5.  Структура бази даних для стратегічного планування. Окремі бази даних. 

Питання для самоконтролю 

1.  Яким чином здійснюється організаційне забезпечення стратегічного 

планування? 

2.  Дайте оцінку формуванню системи цілей стратегічного розвитку території. 

3.  Що таке стратегічна інформація? 

4.  Схарактеризуйте технологію розроблення стратегічного плану. 

5.  Від чого залежать стратегічні інформаційні потреби населення? 

6.  Схарактеризуйте використання геоінформаційних систем при стратегічному 

плануванні. 

7.  Що таке бази даних для стратегічного планування? 
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8.  Яким чином можна використати стратегічну інформацію під час розробки 

стратегічного плану? 

Теми рефератів: 

1. Технологія розроблення стратегічного плану.  

2. Інформаційна складова стратегічного планування. 

3. Технологія розроблення стратегічного плану на загальнодержавному рівні.  

4. Технологія розроблення стратегічного плану на регіональному рівні.  

5. Технологія розроблення стратегічного плану на місцевому рівні.  

6. Особливості використання стратегічної інформації під час розробки 

стратегічного плану. 

 Тестові завдання 

І. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив) полягає у 

а) визначенні його найважливіших показників (економічних, соціальних, технологічних 

тощо), які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, 

а також у доборі проведення необхідних заходів, що забезпечують формування 

стратегій; 

б) можливих для організації варіантів стратегічних планів, тобто базових стратегій або 

окремих складових одного стратегічного плану; 

в) вивченні стану факторів внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, 

технологія, завдання, структура, ресурси; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок полягає у: 

а) визначенні його найважливіших показників (економічних, соціальних, технологічних 

тощо), які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, 

а також у доборі проведення необхідних заходів, що забезпечують формування 
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стратегій; 

б) можливих для організації варіантах стратегічних планів, тобто базових стратегій або 

окремих складових одного стратегічного плану; 

в) вивченні стану факторів внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, 

технологія, завдання, структура, ресурси; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Оцінювання і аналіз факторів внутрішнього середовища полягає у: 

а) визначенні його найважливіших показників (економічних, соціальних, технологічних 

тощо), які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, 

а також у доборі проведення необхідних заходів, що забезпечують формування 

стратегій; 

б) можливих для організації варіантів стратегічних планів, тобто базових стратегій або 

окремих складових одного стратегічного плану; 

в) вивченні стану факторів внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, 

технологія, завдання, структура, ресурси; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Вирішення проблем раціонального використання сучасних і перспективних 

методів і засобів обробки інформації у практичній (професійній) діяльності людей 

набуває першочергового значення. Це зумовлено наступними причинами: 

а) актуальні потреби суспільства, пов'язані з необхідністю вирішення все більше 

ускладнюються політичними, економічними, військовими та іншими проблемами 
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різного масштабу; 

б) найбільш простий шлях значного підвищення ефективності професійної 

діяльності людини; 

в)  значне поширення технічних і програмних засобів, що дають можливість 

реалізувати нові технології при прийнятному використанні ресурсів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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

      

   Тема 4. Виконання SWOT аналізу. Вибір стратегії розвитку. 

1. Сутність SWOT аналізу.  

2. Поняття стратегічного бачення та методи його визначення.  

3. Формування місії у стратегічному плануванні.  

4. Типи стратегій.  

5. Визначення часового горизонту стратегічного плану.  

6. Обговорення громадськістю місії ії стратегічних цілей. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що таке SWOT аналіз? 

2. Визначте складові SWOT аналізу. 

3. Дайте характеристику сильних і слабких сторін SWOT аналізу. 

4. У чому полягає роль громадськості в обговоренні стратегічного плану? 

5. Назвіть основні типи стратегій. 

6. Яким чином здійснюється вибір стратегії розвитку? 

7. Що таке активні стратегії розвитку? 

8. У чому полягає сутність нейтральних стратегій розвитку? 

 Теми рефератів 
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1. Сутність та основні складові SWOT аналізу.  

2. Виконання SWOT аналізу.  

3. Вибір стратегії розвитку. 

4. Роль громадськості в обговоренні стратегічного плану. 

5. Особливості застосування SWOT аналізу в стратегічному плануванні на 

регіональному рівні. 

6. Особливості застосування  SWOT аналізу в стратегічному плануванні на рівні 

територіальних громад. 

 Тестові завдання 

І. SWOT-аналіз – це: 

а) метод оцінювання внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на розвиток 

підприємства чи організації; 

б) процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства чи 

організації можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), 

слабкостями, результати якого у подальшому можуть бути використані для 

формулювання і вибору стратегій; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Особливості  SWOT аналізу: 

а) SWOT-аналіз - це своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації 

для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес 

обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та 

оцінок; 

б) SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з 

урахуванням їхніх особливостей — адаптації до середовища або формування 

впливу на нього; 

в) широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що 

стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно 

збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба 
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пошуку, розроблення та застосування методів організації такої роботи;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Головними завданнями SWOT - аналізу є:  

а) виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми;  

б) визначення маркетингових загроз і розроблення заходів щодо знешкодження 

їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими 

можливостями;  

в) визначення слабкостей фірми та розроблення стратегічних напрямів їх 

подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних 

пріоритетів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Із 60-х років минулого століття й донині SWOT - ана́ліз широко 

застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає у розділенні 

чинників і явищ на категорії: 

а) сильних; 

б) слабких; 

в) можливостей, що відкриваються при його реалізації; 

г) загроз, пов'язаних з його здійсненням; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “в” і “г”; 

д) усі відповіді правильні; 
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е) правильних відповідей немає. 

 Література [1; 4; 7; 10; 17]  

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

виконання стратегічного плану 

1. Система цілей.  

2. Цілі стратегічного планування. “Дерево цілей”.  

3. Оцінювання стратегічних цілей.  

4. Метод SMART.  

5. Завдання і проекти стратегічного плану. 

6. Класифікація ресурсів стратегічного плану.  

7. Аналіз ресурсного потенціалу громади.                                       

 Питання для самоконтролю 

1. Що таке стратегічні цілі? 

2. Які види стратегічних цілей Ви знаєте? 

3. Яким чином здійснюється оцінка стратегічних цілей? 

4. Яку роль відіграють матеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

5. Яке місце займають нематеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

6. Розкрийте сутність методу  SMART.  

7. Дайте аналіз ресурсного потенціалу громади. 

8. Що таке “Дерево цілей”? 

9. У чому полягає роль “Дерева цілей” під час стратегічного планування? 

10.  Класифікуйте ресурси стратегічного планування. 

 Теми рефератів 

1.  Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів.  

2.  Ресурси виконання стратегічного плану.   

3.  Система цілей стратегічного планування. 

4.  Ресурси стратегічного планування. 

5.  Класифікації ресурсів стратегічного планування: регіональний аспект. 

6.  Оцінка стратегічних цілей на місцевому рівні. 
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 Тестові завдання 

І. Довгострокові цілі виконують функції: 

а) встановлення цілей на п'ять і більше років, що підштовхує менеджерів 

починати діяти зараз, щоб досягти довгострокових цільових результатів пізніше 

(компанія, що має на мсті подвоєння обсягу продажів упродовж 5 років, не може 

чекати настання третього чи четвертого років свого стратегічного плану, щоб 

починати збільшувати обсяг продажів і коло споживачів); 

б) встановлення наявності визначених довгострокових цілей, що спонукає 

менеджерів зважувані наслідки своїх сьогоднішніх рішень з погляду 

довгострокових результатів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Короткострокові цілі: 

а) розкривають безпосередні і короткострокові результати, які необхідно досягти;   

б) показують швидкість, з якою має, розвиватися організація в кожному з 

напрямів, а також рівень результативності, запланований на найближчі два чи три 

поточних періоди; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. “Дерево цілей” - це: 

а) графічне зображення взаємозв'язку і підпорядкованості цілей, що відображає 

розподіл місії і мети на цілі, під цілі, завдання та окремі дії; 

б) “цільовий каркас” організації, явища чи діяльності; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Вимоги до побудови  «дерева  цілей»: 

а) цілі кожного рівня мають бути порівнянні за масштабом і значенням; 

б) формулювання цілей повинне забезпечувати можливість кількісної і якісної 

оцінки досягнення мети; 
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в) основним принципом побудови дерева цілей є повнота редукції, тобто кожна 

мета певного рівня повинна бути зображена у вигляді підцілей наступного рівня 

так, щоб сукупність підцілей давала повне уявлення про початкову ціль;  

г) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати бажані результати, а не 

способи їх отримання; 

ґ) підцілі кожного рівня мають бути незалежними одна від одної і не повинні 

виходити одна з іншої; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) правильні відповіді “г” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

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

 Тема 6. Реалізація стратегічного плану розвитку. Моніторинг та 

оцінювання у стратегічному плануванні. 

1. Структура виконання стратегічного плану.  

2. Моніторинг реалізації стратегічного плану.  

3. Система контролю за виконанням стратегічного плану розвитку.  

4. Коригування елементів стратегічного плану.  

5. Легітимізація стратегічного плану та його статус.  

6. Оцінювання у стратегічному плануванні.  

7. Організація оцінювання виконання стратегічного плану. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що таке моніторинг? 

2. Яким чином здійснюється моніторинг у стратегічному плануванні? 

3. Схарактеризуйте систему контролю за виконанням стратегічного плану 

розвитку.  

4. Чи існує стратегічний контроль у стратегічному плануванні? 

5. Яким чином здійснюється оцінювання у стратегічному плануванні? 

6. У чому полягає легітимізація стратегічного плану? 
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7.  Схарактеризуйте процес оцінювання у стратегічному плануванні. 

8.  Яким чином здійснюється коригування елементів у стратегічному плані? 

 Теми рефератів 

1. Реалізація стратегічного плану розвитку.  

2. Моніторинг та оцінювання у стратегічному плануванні. 

3. Система контролю за виконанням стратегічного плану розвитку: регіональний 

аспект. 

4. Особливості контролю за виконанням стратегічного плану на місцевому рівні. 

5. Оцінювання у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку 

територій. 

6. Оцінювання у стратегічному плануванні гуманітарного розвитку територій. 

 Тестові завдання 

І. Моніторинг це: 

а) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які 

забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку 

природних, техногенних та суспільних процесів; 

б) комплексна система стратегічних досліджень, яка призначена для 

спостереження, аналізу та оцінки середовища в реальному масштабі часу, 

прогнозування тенденцій розвитку окремих складових середовища, діагностики, 

стану середовища та вибору засобів врегулювання відхилень фактичного стану 

середовища від прогнозованого; 

в) проведення низки однотипних замірів досліджуваного об'єкта та подальший аналіз, 

оцінка, порівняння отриманих результатів для виявлення певних закономірностей, 

тенденцій, змінних та їх динаміки; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 
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ІІ. Стратегічний моніторинг - це:  

а) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які 

забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом і тенденціями розвитку 

природних, техногенних та суспільних процесів; 

б) комплексна система стратегічних досліджень, яка призначена для 

спостереження, аналізу та оцінювання середовища в реальному масштабі часу, 

прогнозування тенденцій розвитку окремих складових середовища, діагностики, 

стану середовища та вибору засобів врегулювання відхилень фактичного стану 

середовища від прогнозованого; 

в) проведення низки однотипних замірів досліджуваного об'єкта та подальший аналіз, 

оцінка, порівняння отриманих результатів для виявлення певних закономірностей, 

тенденцій, змінних та їх динаміки; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Залежно від методології моніторинг буває:         

а) базовий; 

б) динамічний; 

в) конкурентний; 

г) порівняльний; 

ґ) комплексний. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. Залежно від цілей моніторинг буває: 

а) базовий; 

б) динамічний; 

в) інформаційний;  

г) проблемний. 

Література [1; 4; 7; 10; 17] 
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   Змістовий модуль 3. Рівні стратегічного планування в Україні 

  Тема 7. Стратегічне планування на загальнонаціональному 

(державному) рівні 

1.  Сутність та особливості стратегічного планування на загальнодержавному 

рівні. 

2.  Стратегічне планування в Центральних органах виконавчої влади.  

3.  Особливості створення стратегічного плану для Центральних органів 

виконавчої влади.  

4.  Етапи процесу розробки стратегічного плану Центральних органів виконавчої 

влади.  

5.  Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни.  

6.  Стратегічне планування регіонального розвитку. 

 Питання для самоконтролю 

1.  Дайте визначення стратегічного планування на центральному рівні. 

2.  Яким чином здійснюється стратегічне планування регіонального розвитку? 

3.  Які органи влади здійснюють стратегічне планування соціально-економічного 

розвитку країни? 

4.  Назвіть які є етапи процесу розроблення стратегічного плану Центральних 

органів виконавчої влади. 

5.  Назвіть основні рівні стратегічного планування в Україні. 

6.  Яким має бути якісний стратегічний план для Центральних органів виконавчої 

влади? 

7.  Які труднощі спричиняє застосування стратегічного планування у діяльності 

Центральних органів виконавчої влади? 

8.  Висвітліть характерні особливості стратегічного планування 

зовнішньоекономічних відносин на загальнонаціональному (державному) рівні. 

 Теми рефератів 

1. Рівні стратегічного планування в Україні. 

2. Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) рівні. 
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3. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на 

загальнонаціональному (державному) рівні. 

4. Стратегічне планування гуманітарного розвитку на загальнонаціональному 

(державному) рівні. 

5. Стратегічне планування екологічного розвитку на загальнонаціональному 

(державному) рівні. 

6. Особливості стратегічного планування зовнішньоекономічних відносин на 

загальнонаціональному (державному) рівні. 

Тестові завдання: 

І. Стратегічне планування на загальнодержавному рівні – процес, результатом 

якого є:  

а) визначення стратегії та політики міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує прийняття рішень, які відповідають 

досягненню місії, реалізації відповідних його функцій, цілей та завдань; 

б) ключовий елемент стратегії, який допомагає центральним органам виконавчої 

влади приймати рішення, узгоджені з підходами щодо досягнення своєї місії, 

реалізації функцій, цілей та завдань; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає.  

ІІ. Стратегічне планування для Центральних органів виконавчої влади - це: 

а) визначення стратегії та політики міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує прийняття рішень, які відповідають 

досягненню місії, реалізації відповідних його функцій, цілей і завдань; 

б) ключовий елемент стратегії, який допомагає центральним органам виконавчої 

влади приймати рішення, узгоджені з підходами щодо досягнення своєї місії, 

реалізації функцій, цілей і завдань; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає.  

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Стратегічне планування на 
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центральному рівні має специфічні риси, що відрізняють його від 

стратегічного планування на регіональному і рівні територіальної громади: 

а) масштаб планування; 

б) методи впливу; 

в) призначення планування; 

г) «замовники» і оцінювачі результату; 

ґ) управлінська відповідальність; 

д) методика планування; 

е) структурування системи на підсистеми; 

є) зовнішнє середовище планування.  

ІV.Основні завдання стратегічного планування на центральному рівні визначають 

специфічні документи загальнонаціонального характеру, що і становлять 

основу бачення: 

а) Конституція України; 

б) щорічне послання Президента Верховній Раді; 

в) програма діяльності Уряду; 

г) стратегія економічного та соціального розвитку України; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

    Література [7; 12; 18; 19]  

  Тема 8. Стратегічне планування національної безпеки країни 

1. Національні цінності, інтереси та цілі — основа стратегічного планування у 

сфері національної безпеки.  

2. SWOT аналіз як важливий інструмент стратегічного планування національної 

безпеки.  

3. Структурування стратегічних проблем при аналізі державної політики 

національної безпеки.  
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4. Етапи структурування стратегічних проблем.  

5. Вирішення стратегічних проблем в умовах глобальної трансформації. 

6.  Формування стратегії національної безпеки України: стратегічне мислення. 

7.  Нормативно-правова вертикаль стратегічної документації у сфері національної 

безпеки України. 

 Питання для самоконтролю 

1.  Розкрийте сутність стратегічного планування національної безпеки. 

2.  Які органи влади здійснюють стратегічне планування національної безпеки в 

Україні? 

3.  Виділіть основні напрями стратегічного планування національної безпеки. 

4.  Яким чином можна вирішити стратегічні проблеми в умовах глобальних 

трансформацій? 

5.  Опишіть модель процесу розроблення стратегії національної безпеки України. 

6.  У чому полягають особливості застосування SWOT – аналізу при 

стратегічному плануванні у сфері національної безпеки та оборони України? 

7.  Схарактеризуйте нормативно-правове забезпечення стратегічного планування 

у сфері національної безпеки в Україні. 

8.  Яким чином здійснюється формування стратегії національної безпеки в 

Україні? 

 Теми рефератів 

1. Стратегічне планування національної безпеки країни. 

2. Складові стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони 

України. 

3. Правове регулювання стратегічного планування у сфері національної безпеки 

та оборони України. 

4. Етапи стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони 

України. 

5.  Особливості застосування SWOT аналізу при стратегічному плануванні у 

сфері національної безпеки та оборони України.  
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6. Методика визначення національних цінностей при стратегічному плануванні в 

сфері національної безпеки та оборони України.   

 Тестові завдання 

І. Технологія стратегічного планування у сфері національної безпеки має 

враховувати наступні особливості сучасної ситуації в Україні: 

а) нестабільний (несталий) розвиток українського суспільства внаслідок об’єктивних і 

суб’єктивних причин, що унемож- ливлює використання екстраполяційного методу для 

прогнозування розвитку ситуації; – специфіку стратегічної інформації, джерел її 

створення і засобів збору та обробки; 

б) відсутність чітко визначених ізагальноприйнятних підходів до забезпечення 

національної безпеки, зростання потужності но- вих центрів сили та поглиблення 

глобалізаційних процесів; 

в) нестабільність зовнішнього середовища, яке формується міжнародними проблемами 

(“заморожені” конфлікти, нелегальна міграція, наркотрафік, проблеми 

нерозповсюдження зброї тощо); 

г) відсутність достатнього рівня ресурсів, необхідних для підготовки та ефективної 

діяльності системи забезпечення націо - нальної безпеки України; 

ґ) зміни міжнародної правової системи підтримки загальноєвропейської та 

світової безпеки, а також національної нормативно-правової бази; 

д)  правильні відповіді “а” і “б”; 

е)  правильні відповіді “в” - “г”; 

є)  усі відповіді правильні. 

ІІ. Першим етапом стратегічного планування у сфері національної безпеки є:  

а) збір інформації; 

б) стратегічний моніторинг; 

в) стратегічне прогнозування; 

г) аналіз зовнішньополітичної та внутрішньополітичної ситуації; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Стратегічна інформація повинна включати:  
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а) визначення місії та цілей; 

б) аналіз зовнішнього середовища; 

в) аналіз поточного стану; 

г) вибір стратегії; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Мінімальними гарантіями соціальної безпеки як складової національної 

бепеки є: 

а) прожитковий мінімум;  

б) розміри мінімальної оплати праці, мінімальної пенсії, мінімальної дитячої допомоги, 

допомоги по безробіттю;  

в) розміри мінімальних обсягів безкоштовних послуг у системі освіти, охорони здоров’я, 

житлового забезпечення;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

    Література [3; 15; 19; 20]  

  Тема 9. Особливості стратегічного планування на регіональному рівні 

1. Формування нової системи планування розвитку територій.  

2. Концептуальні засади створення національної системи планування розвитку 

територій.  

3. Основні підходи до формування регіонального стратегічного розвитку. 

4.  Методологічні засади розроблення стратегій регіонального розвитку. 

5.  Характеристика сильних та слабких сторін регіону.  

6. Моніторинг та оцінювання якості стратегічного планування регіонального 

розвитку.  

 Питання для самоконтролю 
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1. Розкрийте сутність стратегічного планування розвитку регіонів. 

2. Яка головна мета стратегії регіонального розвитку? 

3. Що розуміється під стратифікацією регіонального простору? 

4. Назвіть головну мету державної регіональної політики. 

5. У чому полягають особливості стратегічного планування соціально-

економічного розвитку регіонів? 

6. Висвітліть характерні особливості стратегічного планування гуманітарного 

розвитку регіонів. 

7. Проаналізуйте методологічні засади розробки стратегій регіонального 

розвитку. 

8. Яким чином здійснюється моніторинг стратегічного планування регіонального 

розвитку? 

 Теми рефератів 

1. Особливості стратегічного планування на регіональному рівні. 

2. Особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку на 

регіональному рівні. 

3. Особливості стратегічного планування гуманітарного розвитку на 

регіональному рівні. 

4. Стратегічне планування системи раціонального природокористування на 

регіональному рівні. 

5. Стратегічне планування системи національної безпеки та оборони на 

регіональному рівні. 

6. Стратегічне планування соціально-економічного та гуманітарного розвитку на 

рівні територіальних громад. 

 Тестові завдання 

І. Державна регіональна політика ґрунтується на наступних принципах: 

а) конституційність та законність; 

б) забезпечення унітарності країни та цілісності її території; 

в) поєднання процесів централізації та децентралізації влади; 
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г) максимальне наближення управлінських послуг до споживачів; 

ґ) диференційованість надання державної підтримки реґіонам; 

д) стимулювання тісної співпраці органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні. 

ІІ. Для виконання головних завдань державної регіональної політики необхідно 

здійснити: 

а) вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів; 

б) підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку регіонів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Державна стратегія реґіонального розвитку є моделлю досягнення 

загальнонаціональних цілей:   

а) обґрунтування мети;  

б) визначення тенденцій і закономірностей розвитку; 

в) формування пріоритетних напрямів структурної, інвестиційної, інноваційної, 

соціальної політики, формування сценарію перспективного соціального та 

економічного розвитку регіонів, визначення етапів і термінів його реалізації; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. Політика регіонального розвитку в Україні на 

сучасному етапі, згідно зі Стратегією, ґрунтуватиметься на таких основних 

принципах (наведені принципи значною мірою збігаються з принципами 
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Регіональної політики ЄС):  

а) програмування; 

б) концентрація; 

в) синхронізація дій; 

г) аналіз ситуацій; 

ґ) поляризований розвиток; 

д) додатковість; 

е) субсидіарність; 

є) збалансований розвиток; 

ж) партнерство; 

з) єдність. 

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

   Тема 10. Дослідження основних тенденцій в державній політиці 

стратегічного планування розвитку регіонів. Основні стратегічні напрями 

транскордонного співробітництва регіонів України. 

1. Аналіз системи правового регулювання та інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів України.  

2. Оцінка діючої практики стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку регіонів України.  

3. Аналіз системи фінансової підтримки регіонального розвитку в Україні.  

4. Місце транскордонного співробітництва в соціально-економічному розвитку 

регіонів: зарубіжний та вітчизняний досвід.  

5. Напрями вдосконалення нормативно-правового та організаційного 

забезпечення транскордонного співробітництва регіонів України.  

6. Підходи до удосконалення розробки стратегічного розвитку транскордонного 

співробітництва прикордонних регіонів України. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягають особливості правового регулювання стратегічного 

планування розвитку регіонів України? 
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2.  Висвітіть характерні особливості інституційного забезпечення  стратегічного 

планування розвитку регіонів України. 

3.  Що таке транскордонне співробітництво? 

4.  Схарактеризуйте напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

транскордонного співробітництва регіонів України.  

5.  Розкрийте основні напрямки вдосконалення організаційного забезпечення 

транскордонного співробітництва регіонів України. 

6.  Яку роль відіграє транскордонне співробітництво в стратегічному плануванні 

розвитку регіонів? 

7.  Дайте аналіз системи правового регулювання стратегічного планування 

розвитку регіонів України. 

8.  Схарактеризуйте систему інституційного забезпечення стратегічного 

планування розвитку регіонів України.  

 Теми рефератів 

1.  Дослідження основних тенденцій у державній політиці стратегічного 

планування розвитку регіонів.  

2.  Основні стратегічні напрями транскордонного співробітництва регіонів 

України. 

3.  Аналіз системи правового регулювання стратегічного планування розвитку 

регіонів України.  

4. Аналіз системи інституційного забезпечення стратегічного планування 

розвитку регіонів України.  

5. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

транскордонного співробітництва регіонів України.  

6. Основні напрями вдосконалення організаційного забезпечення 

транскордонного співробітництва регіонів України.  

 Тестові завдання 

І. Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування регіонального 

розвитку регулюють: 
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а) Конституція України; 

б) Концепція регіонального розвитку; 

в) Закони України; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. У Концепції встановлюються основні завдання, які треба вирішити для 

досягнення головної мети державної реґіональної політики. Зокрема, до них 

віднесено: 

а) вивчення та оцінку внутрішнього потенціалу кожного реґіону та розроблення 

ефективних механізмів його використання; 

б)  структурну перебудову економіки реґіонів на інноваційній основі; 

в) зменшення рівня територіальної диференціації соціально-економічного розвитку 

реґіонів; 

г) розвиток підприємництва, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих 

бюджетів; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Рамочна конвенція про прикордонне співробітництво територіальних 

співтовариств та влад (Мадридська конвенція) була прийнята: 

а) у 1976 р.; 

б) у 1985 р.; 

в) у 1980 р.; 

г) у 1990 р.; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Концепція регіонального розвитку визначає, що державна регіональна 
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політика має ґрунтуватися на таких принципах: 

а) конституційність та законність; 

б) забезпечення унітарності країни та цілісності її території; 

в) поєднання процесів централізації та децентралізації влади; 

г) максимальне наближення управлінських послуг до споживачів; 

ґ) диференційованість надання державної підтримки реґіонам; 

д) стимулювання тісної співпраці органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні. 

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

 Тема 11. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного 

планування регіонального розвитку в Україні 

1. Удосконалення системи інформаційного забезпечення процесу регіонального 

стратегічного планування та управління.  

2. Форсайт як новітній підхід формування стратегічного розвитку регіону. 

3. Порівняння стратегічного та традиційного підходів до управління розвитку 

регіону.  

4. Основні напрями вдосконалення інституційного забезпечення стратегічного 

планування регіонального розвитку.  

5. Агенство регіонального розвитку як інструмент реалізації регіональної 

політики: зарубіжний досвід.  

6. Напрями підвищення ефективності діяльності агенств регіонального розвитку 

в Україні.  

7. Перспективи створення та функціонування Фонду регіонального розвитку в 

Україні. 

 Питання для самоконтролю 

1.  Що таке політика регіонального розвитку? 



36 

 

2.  Виділіть основні напрями політики регіонального розвитку в Україні. 

3.  Схарактеризуйте роль ІТ у процесах формування стратегій регіонального 

розвитку. 

4.  Розкрийте основні напрямки вдосконалення стратегічного планування 

регіонального розвитку. 

5.  Дайте порівняльну характеристику стратегічного та традиційного підходів до 

управління розвитку регіону.  

6.  Чи доцільним є створення для України агенств регіонального розвитку? 

7.  Проаналізуйте особливості діяльності Агенства регіонального розвитку. 

8.  Висвітліть основні напрямки вдосконалення інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів.  

 Теми рефератів 

1. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні. 

2. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування соціально-

економічного розвитку регіонів України. 

3. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування 

гуманітарного розвитку регіонів України. 

4. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування 

екологічного розвитку регіонів України. 

5. Основні напрями вдосконалення процесу стратегічного планування розвитку 

транскордонного співробітництва регіонів України. 

6. Специфіка діяльності агенств регіонального розвитку України. 

Тестові завдання: 

І. Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України 

мають включати: 

а) підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 

б) забезпечення розвитку людських ресурсів; 

в) розвиток міжрегіонального співробітництва; 
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г) створення інституціональних умов для регіонального розвитку; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основними інструментами реалізації Стратегії регіонального розвитку є:  

а) угоди щодо регіонального розвитку; 

б) програми подолання депресивності окремих регіонів; 

в) державні цільові програми; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Регіональною стратегією розвитку є: 

а) стратегічний план розвитку регіону, що визначає цілі, завдання, пріоритети, 

напрями сталого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя на середньостроковий та 

довгостроковий періоди; 

б) систематичний процес, за допомогою якого органи місцевого самоврядування 

та місцеві органи виконавчої влади формують своє майбутнє і визначають етапи 

його досягнення, виходячи з місцевих ресурсів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних напрямів вдосконалення державної політики стратегічного 

планування регіонального розвитку можна віднести: 

а) вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів; 

б) підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку регіонів; 
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в) удосконалення нормативно-правової бази розвитку регіонів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 6; 7; 11; 14; 15]  

   Тема 12. Особливості стратегічного планування на місцевому рівні 

1. Розроблення стратегічного плану розвитку територіальної громади: 

передумови впровадження.  

2. Сутність, переваги та відмінності від існуючого планування.  

3. Етапи планування. Ініціація.  

4. Аналіз ресурсного потенціалу.  

5. SWOT-аналіз визначення стратегічного бачення, пріоритетних напрямів 

розвитку, співпраці з громадськістю.  

6. Рекламна діяльність, моніторинг. 

 Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні переваги стратегічного планування розвитку територіальної 

громади. 

2. Яким чином здійснюється розроблення стратегічного плану розвитку 

територіальної громади? 

3. Покажіть передумови впровадження  стратегічного плану розвитку 

територіальної громади. 

4. З яких основних етапів складається процес стратегічного планування? 

5. Проаналізуйте ресурсний потенціал територіальної громади. 

6. У чому полягає діагностика початкового стану територіального розвитку? 

7. Чим є описово-аналітична частина стратегічного плану? 

8. Що таке рекламна діяльність? 

 Теми рефератів 
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1. Сутність стратегічного планування на місцевому рівні. 

2. Аналіз ресурсного потенціалу регіону. 

3. Особливості стратегічного планування на місцевому рівні. 

4. Особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку на 

місцевому рівні. 

5. Особливості стратегічного планування гуманітарного розвитку на місцевому 

рівні. 

6. Особливості стратегічного планування розвитку раціонального 

природокористування на місцевому рівні. 

 Тестові завдання 

І. Правове регулювання стратегічного планування на місцевому рівні здійснюють: 

а) Конституція України; 

б) Закон України “Про місцевого самоврядування в Україні; 

в) Стратегії розвитку міст; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 

27) встановлено, що до найважливіших власних повноважень виконавчих 

органів міських рад належать: 

а) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових 

програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження відповідної 

міської ради, організація їхнього виконання; 

б) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

в) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і 

видатків, потрібних для управління соціально-економічним і культурним розвитком 
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території; 

г) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого 

значення на відповідній території, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та 

розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності; 

ґ) подання до районних, обласних рад потрібних показників та внесення пропозицій до 

програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 

а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

розташованих на відповідній території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним 

розвитком території, задоволенням потреб населення; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “г”; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІІ. До головних недоліків розроблення програм розвитку територіальних 

громад належать: 

а) недостатньо глибокий аналіз соціально-економічної ситуації у реґіоні та 

наявних ресурсів; 

б) слабка розробка блоку основних цілей; 

в) у місцевих програмах складно знайти чітке формулювання і наукове 

обґрунтування стратегічного вибору; 

г) недостатня ув’язка різних програм, комплексних та галузевих, які діють на 

відповідній території між собою, відсутня єдина методологічна база для їх 

підготовки; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Стратегічне планування на місцевому рівні здійснюють: 

а) районні ради; 

б) міські ради; 
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в)  районні державні адміністрації; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 5; 7 - 9; 13; 16; 22] 

  Тема 13. Стратегічне планування як один з головних елементів сталого 

соціально-економічного розвитку міст 

1.  Особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку міст. 

2.  Роль стратегічного планування у забезпеченні сталого соціально-економічного 

розвитку міст.  

3.  Пріоритети стратегічного плану розвитку міст.  

4.  Специфіка управління соціально-економічним розвитком міст.  

5.  Своєрідність української стратегії планування муніципального соціально-

економічного розвитку.  

6.  Основні напрями стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

міст.   

7.  Визначення цілей розвитку міст.  

8.  Аналіз зовнішнього середовища міст.   

9.  Визначення сильних і слабких сторін розвитку міст. 

10. Розроблення концепції розвитку міст.  

11. Головна мета розвитку міст. Принципи розвитку.  

12. Розроблення плану конкретних дій та здійснення стратегії.  

13. Розроблення програми соціально-економічного розвитку міст України.  

 Питання для самоконтролю 

1.  Покажіть головні пріоритети стратегічного плану соціально-економічного 

розвитку міст.  

2.  Що таке визначення цілей розвитку міст? 
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3.  Зробіть аналіз зовнішнього середовища міст. 

4.  Визначте сильні та слабкі сторони розвитку міст. 

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

розвитку міст? 

6.  Яким чином здійснюється розроблення програми соціально-економічного 

розвитку міст України? 

7.  У чому полягає головна мета розвитку міст? 

8.  Які органи влади розробляють концепцію розвитку міст? 

9.  Виділіть головні принципи розвитку міст. 

10. У чому полягає специфіка управління соціально-економічним розвитком 

міст? 

 Теми рефератів 

1. Стратегічне планування як один із головних елементів сталого соціально-

економічного розвитку міст. 

2. Особливості стратегічного планування сталого соціально-економічного 

розвитку держави. 

3. Особливості стратегічного планування сталого гуманіарного розвитку 

держави. 

4. Особливості стратегічного планування сталого соціально-економічного 

розвитку регіонів України. 

5. Особливості стратегічного планування сталого гуманіарного розвитку регіонів 

України. 

6. Стратегічне планування сталого соціально-економічного розвитку міст 

України. 

7. Стратегічне планування сталого соціально-економічного розвитку сільських 

територій. 

 Тестові завдання 

І. Стратегічне планування розвитку міст - це: 

а) заходи органів місцевого спрямування спрямовані на довготривалий розвиток 
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усіх галузей міського господарства, а також соціальної сфери; 

б) перспективний, довготерміновий план розвитку міської економіки, системи 

соціального забезпечення та соціальної підтримки громадян на території 

муніципалітетів; 

в) перспективний план сталого соціально-економічного розвитку міст; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. У часовому вимірі планування (управління) буває: 

а) стратегічне та середньострокове; 

б) поточне та оперативне; 

в) стратегічне та поточне; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Тривалість стратегічного плану розвитку міста складає: 

а) понад 5 років; 

б) від 5 до 10 років; 

в) 10-15 років; 

г) більше 15 років. 

ІV. Під час складання проекту стратегічного планування розвитку міста 

враховуються такі інтегральні показники: 

а) економічний потенціал міста; 

б) рівень життя населення; 

в) життєзабезпечення міста; 
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г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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

   Тема 14. Планування як провідна функція управління містом  

1. Сутність та принципові підходи до планування в ринковій економіці.  

2. Місце і роль великих міст у структурній перебудові соціально-економічного 

комплексу країни.  

3. Стратегічне мислення у суспільному управлінні.  

4. Особливості стратегічного мислення в управлінні містом. 

 Питання для самоконтролю 

1. Вкажіть регіональні відтворювальні цикли. 

2. Розкрийте сутність поняття планування. 

3. Яким чином здійснюється планування соціально-економічного розвитку міста? 

4. Сформулюйте основні підходи до планування розвитку територіальних громад. 

5. Схарактеризуйте місто як відносно самостійну економічну систему. 

6. Що являє собою місто-підприємець? 

7. Розкрийте сутність поняття “стратегічне мислення”. 

8. У чому полягають особливості  стратегічного мислення в управлінні містом? 

 Теми рефератів 

1.  Планування як провідна функція управління містом.  

2. Роль стратегічного планування у сталому соціально-економічному розвитку 

міст України. 

3. Основні напрями стратегічного планування розвитку міст. 

4. Своєрідність української стратегії планування муніципального соціально-

економічного розвитку. 

5. Пріоритети стратегічного плану розвитку міст. 
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6.  Основні підходи до планування у ринковій економіці. 

 Тестові завдання 

І. Планування – це:  

а) заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі; 

б) оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До головних видів планування з точки зору обов'язковості планових завдань 

належать: 

а) директивне планування; 

б) індикативне планування; 

в) перспективне планування; 

г) середньострокове планування; 

ґ) поточне планування; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До головних видів планування за складом планових рішень належать; 

а) директивне планування; 

б) індикативне планування; 

в) стратегічне планування; 

г) поточне планування; 

ґ) зведене планування загальних результатів та фінансове планування; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 
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ІV. Планування соціально-економічного та гуманітарного розвитку міст 

здійснюють: 

а) виконавчі органи міських рад; 

б) міські ради; 

в) районні ради; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 5; 7-9; 13; 16; 22]  

   Тема 15. Концептуальні моделі й практика стратегічного планування 

розвитку міст 

1. Сучасний стан напрацювань у сфері розробки стратегічного планування 

розвитку міст.  

2. Сутність міського маркетингу.  

3. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування.  

4. Узагальнена модель технології стратегічного планування.  

5. Характеристика основних етапів процесу стратегічного планування на 

місцевому рівні. 

 Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність міського маркетингу. 

2. Виділіть основні складові міського маркетингу. 

3. Назвіть основні інструменти маркетингу міста. 

4. Що таке міська програма маркетингу? 

5. Виділіть основні стадії організаційного планування? 

6. На які чинники слід звернути увагу під час формування стратегічного бачення? 

7. Схарактеризуйте основні етапи стратегічного планування на місцевому рівні. 

8. Розкрийте концептуальні моделі стратегічного планування розвитку міст. 
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 Теми рефератів 

1. Концептуальні моделі стратегічного планування розвитку міст. 

2. Практика стратегічного планування розвитку міст. 

3. Сучасний стан розроблення стратегічного планування в Україні. 

4. Сучасний стан розроблення стратегічного планування за кордоном. 

5. Сучасний стан розроблення стратегічного планування в Україні та в державах 

ЄС: порівняльна характеристика. 

6. Сутність та особливості міського маркетингу. 

7. Маркетинг міст як складова регіонального маркетингу. 

 Тестові завдання 

І. Найважливішими показниками при визначенні рейтингу міст є: 

а) економічні умови: демографічна ситуація, структура місцевого господарства, 

перспективи зростання;  

б) організаційна та адміністративна структура: відношення між різноманітними 

рівнями влади, баланс доходів та видатків, системи управління; 

в) фінансова гнучкість та результати діяльності: рівень ліквідності, обсяги 

боргових зобов’язань, розміри збалансованої заборгованості; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До особливостей міського способу життя належать: 

а) висока щільність населення, що диктує доцільність активної роботи із 

зовнішньою рекламою та особливі форми і канали розподілу, збуту товарів, 

оптової та роздрібної торгівлі, і, насамперед, необхідність цілеспрямованого 

розвитку муніципального споживчого ринку; 

б) зосередження у містах транспортної та ділової інфраструктури, що ставить 

специфічні задачі перед індустрією транспорту, зв’язку, туризму, перед 



48 

 

маркетингом відповідних послуг; 

в) велика кількість ЗМІ та насиченість інформаційного й освітнього середовища 

міста, що надає особливі можливості маркетинговим комунікаціям, науковим 

розробкам, навчання маркетингу та задає підвищені вимоги до цих сфер 

діяльності; 

г) концентрована забезпеченість сучасними міськими зручностями, комунальними 

благами (тут особливу роль відіграють можливості маркетингу житлово-

комунальних послуг, а також нерухомості); 

ґ)  усі відповіді правильні. 

ІІІ. Вартість життя у містах щорічно складає: 

а) Організація Об’єднаних Націй; 

б) консалтингова компанія «Mercer Human Resource Consulting»; 

в) обидві організації; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Програма просування міста – це: 

а) конкретний інструмент маркетингу міста; 

б) просування товарів та послуг міста на регіональний, загальнодержавний та 

зовнішній ринок; 

в) управлінський документ, який реалізує за допомогою маркетингового підходу та його 

комунікаційного інструментарію стратегічні установки розвитку міста; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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