АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Основи стратегічного управління»
№
з/п
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Назва поля

Опис

Назва дисципліни
Статус
Спеціальність

Основи стратегічного управління
Вибіркова

Мова викладання
Кількість студентів, які
можуть одночасно
навчатися (мін. – макс.)
Семестр, в якому
викладається
Кількість:
- кредитів ЄКТС
- академ. годин
- лекцій
- практ. занять
- самост. робота
Форма підсумкового
контролю та наявність
індивідуальних завдань
Кафедра, що забезпечує
виконання
Викладач, що планується
для викладання
Попередні вимоги до
вивчення дисципліни
Перелік компетентностей,
яких набуде студент після
опанування дисципліни

Українська

281 "Публічне управління та адміністрування"
галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

7

4
120
27
27
66
Залік
Кафедра публічного управління і адміністрування
Петренко Віктор Павлович, д-р екон. наук, професор
Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший
спеціаліст»
загальні:
- здатність вчитися та оволодівати сучасними
знаннями;
- здатність бути критичним і самокритичним,
переосмислювати накопичений досвід;
- здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях;
- здатність планувати та управляти часом.
- вміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми;
- здатність знаходити, обробляти, аналізувати
інформацію з різних джерел.
фахові:
- здатність забезпечувати належний рівень
вироблення та використання управлінських продуктів,
послуг чи процесів;
- здатність використовувати в процесі підготовки
і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
здатність
здійснювати
інформаційноаналітичне забезпечення управлінських процесів із
використанням сучасних інформаційних ресурсів і
технологій;
- здатність розробляти тактичні та оперативні
плани управлінської діяльності;

13.

14.
15.

Сфера реалізації
компетентностей в
майбутній професії
Особливості навчання на
курсі
Стислий опис дисципліни

- здатність готувати проекти управлінських
рішень та їх впроваджувати;
- здатність до дослідницької та пошукової
діяльності в сфері публічного управління та
адміністрування.
Посади державних службовців категорії «В»,
затверджені наказом НАДС від 04.12.2019 № 221-19.

М.1 Стратегічне управління і розробка стратегій
розвитку
Основи стратегічного управління. Мета, цілі, завдання
і особливості стратегічного управління соціальноекономічним розвитком системи. Стратегічне бачення,
місія, пріоритети, цілі, завдання, функції стратегічного
планування, організовування, мотивації та контролю
за реалізацією стратегій.
Структурно-функціональна і ресурсна модель системи
управління соціально-економічним розвитком.
Етапи розробки стратегії соціально-економічного
розвитку системи.
Аналіз проблем системи. Методи та інструменти
аналітичної оцінки стратегічних позицій системи.
Суспільна верифікація і гармонізація бачення, потреб
та
проблем
розвитку системи
та модель
тристороннього парето-ефективного партнерства її
складових.
Співпраця влади, бізнесу і громади в процесі
партитипативного,
інклюзивного,
синархічного,
гармо-нізованого управління і менеджменту.
М.2 Управління реалізацією стратегії
Управління процесом реалізації стратегії та його
основні функції – тактичне, оперативне та
альтернативне
планування,
організовування,
мотивація і контроль, як сукупність неперервних і
пов’язаних дій органу управління.
Методи і технології використання інтелектуальних
ресурсів системи в процесі управління стратегічним
розвитком.
Розробка, аналіз і відбір соціальних та інвестиційних
проектів, орієнтованих на реалізацію стратегії.
Проектний менеджмент і реальні проекти у
стратегічному плані, способи їх підготовки, аналізу,
планування і реалізації.
Результативність і ефективність стратегічного
управління соціально-економічним розвитком –
оціночні критерії та моделі.
Аналіз і оцінка діючих стратегій розвитку
Прикарпаття.

