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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Стратегічне  планування  діяльності
навчального  закладу”  складена  відповідно  до  освітньої  програми  та
навчального плану підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент. спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  теорія  і  практика
створення  і  впровадження  стратегічних  програм  розвитку  діяльності
навчальних закладів у вітчизняному освітньому просторі.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Менеджмент”,  „Економіка  підприємства”,
„Стратегічний  менеджмент”,  „Управління  персоналом”,  "Менеджмент
організацій”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Базові положення стратегічного планування.
2. Теорія  і  практика  стратегічного  планування  діяльності  навчального

закладу.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни  „Стратегічне  планування
діяльності навчального закладу” є  формування у студентів системи знань щодо
сучасного  підходу  з  управління  стратегічним  плануванням  у  навчальних
закладах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Стратегічне планування
діяльності навчального закладу” є: 

 систематизація  інформації  щодо  теоретичних  аспектів
стратегічного планування в організації;
 засвоєння понятійного апарату у сфері стратегічного планування
діяльності навчальних закладів;
 формування чіткого уявлення про систему прикладних методів в
сфері стратегічного планування діяльності навчальних закладів.
1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
- ключові поняття, категорії стратегічного планування;
- принципи стратегічного планування;
- теоретичні засади механізмів стратегічного планування;
- розуміти сутність стратегічного планування та стратегічного управління;
вміти:

-  використовувати  надбанні  знання  в  практиці  професійної  діяльності  в
навчальних закладах;

-  визначати  основні  чинники  стратегії,  що  впливають  на  розвиток  і
діяльність навчальних закладів, зокрема:

-  розробляти  проекти  програм  соціально  –  економічного  розвитку
навчального закладу та комплекси заходів,  що спрямовані  на підвищення



ефективності  соціально  –  економічного  розвитку  використовуючи
методологію стратегічного планування;

- розробляти пропозиції  щодо програм діяльності  відповідно визначених
цілей,  стратегічних  напрямів  розвитку  освітньої  галузі,  території,
навчального закладу в межах чинного законодавства;

-  розробляти  внутрішню  нормативну  документацію  щодо  виконання
завдань державних,  регіональних,  галузевих та інших програм і  проектів
розвитку територій шляхом застосування методів системного аналізу;

- визначати показники економічного та соціального розвитку навчального
закладу на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ
за  умови  наявних  ресурсів  у  межах  чинного  правового  поля,  шляхом
зіставлення ресурсів та потреб;

-  готувати  пропозиції  щодо  підготовки  стратегічних  планів  розвитку  з
використанням методів системного аналізу;

- прогнозувати наслідки реалізації програм розвитку навчального закладу;
- визначати ефективність та оптимальні шліхи використання матеріальних

та  нематеріальних  ресурсів,  використовуючи  методи  оцінювання  стану  і
можливостей розвитку навчального закладу; 

-  організовувати  вироблення  пропозицій  щодо  стратегій  розвитку,
визначати їх ефективність з використанням кращих прикладів зарубіжного
досвіду та системної методології; 

-  організовувати  громадську  підтримку  управлінських  рішень  шляхом
участі  у  брифінгах,  інших  комунікативних  заходах  для  оприлюднення
прийнятих рішень; 

-  здійснювати  планування,  організацію,  контроль,  виконання  завдань
програм  і  проектів  розвитку  навчального  закладу,  використовуючи  різні
форми планування, організації та контролю.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /4 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Базові положення стратегічного планування

Тема 1. Основи стратегічного планування

"Стратегія"  як  базове  поняття.  Сутність  та  принципи  стратегічної
діяльності.  Зміст  стратегічного  управління  та  планування  в  управлінні
навчальним  закладом.  Поняття  стратегії  та  її  види.  Співвідношення
стратегічного, поточного і перспективного планування. Стратегічне планування
та управління як складові процесу управління навчальним закладом. 

Тема 2. Еволюція підходів стратегічного планування

 Становлення та розвиток концепцій стратегічного менеджменту. Етапи
розвитку  стратегічного  управління  та  планування.  Принципи  розвитку
стратегічного  планування.  Основні  підходи  до  стратегічного  планування  в
навчальному закладі. Закордонний досвід використання методів стратегічного
планування в управлінні організаціями.

Змістовий модуль 2
Теорія і практика стратегічного планування діяльності навчального

закладу

Тема 3. Технологія стратегічного планування

 Навчальний  заклад  як  суб'єкт  стратегічного.  Основні  підходи  до
визначення місії.  Визначення місії  навчального закладу з позицій брендингу.
Система цілей. Зміст поняття " дерево цілей". Методи побудови "дерева цілей".
Оцінка  стратегічних  цілей.  Визначення  стратегічних  пріоритетів  і  завдань.
Стратегічний план я к елемент забезпечення стратегії. 

Тема 4. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища навчального закладу

Державне регулювання діяльності  навчальних закладів.  Конкуренція  на
ринку освіти.  Демографічні,  економічні,  політичні  та соціокультурні фактори
зовнішнього середовища навчального закладу. Оцінка погроз та можливостей
розвитку  навчальних  закладів  в  умовах  сучасного  розвитку  вітчизняної
економіки та євроінтеграції. Метод SMART, SWOT, PEST. 

  

Тема 5. Оцінка і аналіз внутрішнього середовища навчального закладу



Оцінка кадрового забезпечення навчального закладу. Аналіз матеріально-
технічного  забезпечення  навчального  закладу  на  відповідність  нормативним
вимогам та вимогам ринку. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
навчального  закладу.  Оцінка  інфраструктури  навчального  закладу.
Маркетингова  та  фінансова  діяльність  навчального  закладу.  Дослідження
стратегічних альтернатив розвитку навчального закладу.

Тема 6. Організаційне забезпечення стратегічного планування

Оцінка  готовності  навчального  закладу  до  стратегічного  планування.
Етапи  стратегічного  планування.  Процес  розробки  стратегії  та  його  основні
етапи.  Основні  моделі  стратегічного  управління.  Стратегічне,  тактичне  та
оперативне планування діяльності навчального закладу.

Тема 7. Планування реалізації стратегії

Управління  реалізацією  стратегічного  плану  та  контроль  за  його
виконанням. Процес реалізації стратегії. Оцінка стратегічного плану. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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