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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Основи 
стратегічного публічного управління» є дослідження конкретних 
прикладів реалізації стратегії публічних установ – міністерств, управлінь, 
мерій, громадських організацій, територіальних громад. 

Основними цілями курсової роботи є: 

● вивчення основ теорії управління на рівні знань, необхідних для 
засвоєння системи профілюючих навчальних дисциплін; 
ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та 
концепції розробки стратегії. 

● здійснення аналізу сучасних концепцій організації та процесу 
розробки й реалізації стратегічних планів різного рівня; 

● виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до 
аналізу середовища організації, методів визначення його 
конкурентоспроможності, ознайомлення з методами 
стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та 
зовнішнього середовища; 

● визначення принципів формулювання цілей та місії підприємства, 
ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного 
набору; 

● обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних 
планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій, 
визначення основних напрямів стратегічних змін і контроль за їх 
виконанням. 

 

Основними завданнями курсової роботи є: 

 аналізувати і синтезувати соціально-значущі проблем і процесів 
на рівні держави, регіону, галузі, міста, громади та інших об’єктів 
управління. 

 знати основні нормативно-правові акти та положення 
законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 

 використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 
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 відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

 

2. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

Завдання щодо виконання курсової роботи видається викладачем 
на першому практичному занятті викладання дисципліни. Завдання на 
виконання курсової роботи погоджує завідувач кафедри. 

У завданні вказується назва теми, наводиться зміст роботи, що має 
виконати студент, визначаються основні структурні елементи роботи та 
встановлюються терміни їх виконання. Варіант курсової роботи студент 
обирає відповідно до порядкового номеру прізвища студента згідно 
журналу викладача. 

Курсова робота оформлюється на стандартних аркушах формату А4 
згідно встановлених вимог. Починати слід з титульного аркуша, 
оформленого відповідно до додатка А. Зміст роботи повинен вміщувати 
назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок. Розміщують 
його на другій сторінці роботи після титульного аркуша. 

Назву кожного розділу слід писати більшим шрифтом, ніж 
основний текст. Новий розділ слід починати з нової сторінки. 

Цитати з офіційних документів та наукової літератури обов'язково 
беруться в лапки, а в кінці, після цитати, робляться посилання на 
першоджерела Посилання потрібно робити в квадратних дужках із 
зазначенням номера першоджерела згідно зі списком використаних 
джерел та зазначенням відповідної сторінки (сторінок). Наприклад, [5, с. 
15] - п'яте джерело, сторінка п'ятнадцять; [6, с. 5; 12, с. 1] - шосте 
джерело, сторінка п'ять та дванадцяте джерело, сторінка один. Надто 
багато цитат у роботі наводити не слід, хоча цитування - цілком 
допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим цитуванням можна за 
необхідності висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому 
випадку потрібно робити посилання на першоджерело. 

 

Графіки і таблиці слід виконувати, суворо дотримуючись 
відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації 
(схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною 
нумерацією рамках окремого розділу роботи. Всі ілюстрації іменують 
рисунками. Наприклад, "Рис. 1.1" (перший рисунок першого розділу), 
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"Рис. 2.3" (третій рисунок другого розділу) і т.д. Якщо таблиця запозичена 
або розрахована за даними літературного джерела, необхідно 
обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними 
правилами). 

 

Правила оформлення рисунків 

Симетрично до тексту під рисунком розміщують слово "Рис." та 
його порядковий номер, потім у тому самому рядку наводиться назва 
рисунка, наприклад, "Рис. 1.5" (п'ятий рисунок першого розділу). 

 

 

Рис. 1.5 «5 чому?» 

 

Правила оформлення таблиць 

Вирівняйте по правому полю сторінки слово "Таблиця" та її 
порядковий номер, нижче симетрично до тексту наводиться назва 
таблиці. У прикладі, що наводиться нижче, зверніть увагу на правильне 
перенесення частини таблиці на наступну сторінку (якщо таблиця велика і 
не вміщується на одній сторінці). 

 

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більшим 
шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному 
символу (якщо він трапляється вперше). Кожна формула повинна 
послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому боці 
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поля, на рівні нижнього рядка формули, якої цей номер стосується. 
Нумерація формул проводиться в рамках окремих розділів. Наприклад, 
(3.1) - перша формула третього розділу. При повторному зверненні до 
формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, 
який був присвоєний їй раніше. 

Правила написання назв розділів і пунктів роботи Заголовки 
структурних частин роботи друкують малими літерами (крім першої 
великої) симетрично до тексту. Крапку в кінці не ставлять. Відстань між 
заголовком та подальшим текстом - один інтервал. Наприклад: 

 

Розділ 1. Дослідження ресурсного потенціалу стратегії 

 

Правила оформлення літературних джерел 

Список використаних джерел слід формувати на основі алфавітного 
порядку прізвищ авторів. Оформлення літератури відбувається згідно 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні вимоги та правила складання». 

 

Правила оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її 
сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у 
порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки оформлюють на 
окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з 
нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої 
друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. 
Додаток слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Є, І, І, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток 
Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток повинен мати 
заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно 
сторінки. 

 

3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЇЇ ОСНОВНИХ 
РОЗДІЛІВ 

Курсова робота з дисципліни виконується з використанням 
конкретних даних, які публікуються органами державної влади. 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
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Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки для 
ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а і як вихідну 
базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу. 

Типова структура роботи передбачає наявність вступу, основної 
частини, висновків, переліку літературних джерел і додатків. 

У вступі необхідно зазначити значення проблеми, що вивчається, 
обґрунтувати її актуальність на сучасному розвитку публічного управління 
та адміністрування. Необхідно чітко і коротко сформулювати мету та цілі 
завдання, що вирішуються у даній роботі, дати стислу характеристику 
предмета та об'єкта дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати 
п'яти відсотків від загального обсягу роботи. 

В основній частині роботи наводять, власне, результати 
практичного аналізу з використанням методів стратегічного планування. 

У висновках формулюють основні результати розкриття конкретної 
теми або проведеного дослідження, визначають головні шляхи подальшої 
роботи у цьому напрямку. Ця частина курсової роботи характеризує 
ступінь та якість виконання поставлених перед студентом завдань. Обсяг 
висновків — до 5 відсотків загального обсягу роботи. 

Усі розділи роботи повинні бути логічно взаємозв'язаними, кожний 
попередній повинен бути базою для наступного. Цей зв'язок потрібно 
оформити і стилістично. 

Після висновків, починаючи з нової сторінки, наводиться список 
використаної літератури. 

У додатках до роботи можуть бути розміщені запозичені таблиці 
вихідного матеріалу, інструкції, результати досліджень тощо. Додатки не є 
обов'язковим розділом роботи. 

Тема роботи загальна для всіх студентів та має назву: „Оцінка 
стратегічного плану на прикладі ХХХХ громади”. 

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

УВАГА! Використовувати онлайн інструмент MIRO 
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Шаблон 1. П'ять сил Портера 

 

 
 

Шаблон п’яти сил Портера – це те місце, де ви можете зіставити 
п’ять сил Портера, щоб оцінити конкурентоспроможність своєї організації. 

Ця структура, також відома як Модель п’яти сил Портера, розбиває 
конкуренцію на п’ять сил: 

1. Потужність постачальника 

Ця сила оцінює, наскільки легко постачальникам підвищити 
ціни. Зазвичай це завершується шляхом визначення кількості 
постачальників, які можуть запропонувати однакові постачання, вартості 
зміни постачальника та будь-яких унікальних аспектів переваг, які може 
запропонувати постачальник. 

2. Спроможність покупця 

Далі ви визначаєте, наскільки легко покупцям знизити ціни. Це 
визначається загальною кількістю покупців, які має ваш бізнес, вартістю 
залучення клієнтів, цінністю клієнта за весь час та іншими факторами, які 
можуть дати покупцеві (клієнтам) важіль для переговорів про нижчі ціни 
або перейти в інше місце. 
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3. Суперництво серед існуючих конкурентів 

Основними рушійними силами цієї сили є кількість і можливості 
конкурентів на ринку. Більш численні та потужні конкуренти з більшою 
часткою ринку зменшують владу будь-якої меншої компанії і надають як 
клієнтам, так і постачальникам більше важелів впливу (через їхню 
здатність перейти в інше місце). 

4. Загроза товарів/послуг-замінників 

Коли на ринку існують близькі товари-замінники, це підвищує 
ймовірність того, що клієнти перейдуть на альтернативні продукти у 
відповідь на підвищення цін. 

5. Загроза появи нових учасників 

Прибуткові ринки приваблюють нових учасників, що підриває 
прибутковість. Якщо у поточних компаній не буде сильних і стійких 
бар’єрів для нових учасників, прибутковість знизиться. І навпаки, чим 
унікальніший ваш продукт від інших конкурентів, тим менше загрози 
становлять нові учасники. 
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Шаблон 2. Стратегічний діамант 

 

 

Діамант– це сукупність п’яти елементів, що утворюють цілісну 
бізнес-стратегію. Ці п’ять елементів стратегії включають арени, 
диференціатори, засоби, постановку та економічну логіку. Цю модель 
розробили дослідники стратегії Дональд Хембрік і Джеймс Фредріксон. 

Для досягнення ключових цілей організація повинна зібрати ряд 
стратегій. Але які елементи слід враховувати при створенні стратегії? Як ви 
можете випередити своїх конкурентів, а також створити свій бренд і 
прибуток? Використання діаманта стратегії забезпечує основу для 
охоплення всіх цих важливих елементів стратегічного плану. 

Які переваги використання діаманта стратегії? 

Більшість стратегічних планів зосереджені лише на одному або 
двох із цих елементів, створюючи прогалини, які можуть спричинити 
проблеми пізніше. Діамант стратегії може допомогти вам залишатися 
зосередженим і гарантувати, що ви задовольняєте всі потреби вашого 
бізнесу, а не одну чи дві. 

Діамант стратегії розроблено, щоб допомогти вам розглянути 
найважливіші питання, на які вам потрібно буде відповісти, коли ваша 
команда визначатиме вашу стратегію. Організація стратегії в цілому, щоб 
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кожна частина інтегрувалася з іншими, допомагає вам зрозуміти цілі 
вашого бізнесу та найкращий спосіб їх досягнення. 

Ефективна стратегія містить такі ключові елементи: арени, 
диференціатори, засоби, постановка та економічна логіка. Важливо 
розглянути кожен з п’яти елементів стратегічної моделі, наведеної нижче, 
оскільки всі вони взаємопов’язані та взаємопідсилюють. 

Арена: Чого ми плануємо досягти? Яка природа наших продуктів, 
послуг, каналів збуту та сегментів ринку? На які географічні зони ми 
плануємо розширюватися? Які технології ми будемо використовувати? 

Диференціатори: що відрізняє нас від наших конкурентів? Чи це 
імідж, ціна, надійність продукту, і як швидко ми виводимо наш продукт на 
ринок? Як ми виграємо ринок? 

Засоби: як ми туди потрапимо? Чи досягнемо ми туди через 
стратегічні альянси? Розвиток? Ліцензування? 

Постановка: як ми просуватимемо наш продукт чи 
позиціонування? Як швидко ми будемо рухатися? В якому порядку ми 
будемо рухатися вперед? 

Економічна логіка: як ми отримаємо прибуток? Чи буде це 
досягнуто за рахунок зниження витрат, щоб забезпечити співвідношення 
ціни і якості? Надання послуг преміум-класу за преміальними цінами? 
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Шаблон 3. Концептуальна карта 

 

 

 

Концепційна карта — це візуальний інструмент, який 
використовується для зображення ідей та концепцій, встановлення 
зв’язків між ними, а потім їх упорядкування в ієрархічну структуру. 

Концептуальні карти подібні до ментальних карт, але ментальна 
карта — це блок-схема, яка більше зосереджується на конкретних темах, 
тоді як концептуальна карта — це більше про відношення та зв’язки між 
ідеями. 

Коли використовувати шаблон концептуальної карти 

Концептуальні карти корисні в різних ситуаціях, починаючи від того, 
щоб допомогти комусь вивчити нову ідею, і закінчуючи плануванням руху 
користувачів або подорожей клієнтів. 

Крок 1: Налаштуйте шаблон  

Почніть роботу, вибравши цей шаблон. Ви можете налаштувати 
шаблон різними способами, щоб задовольнити конкретні потреби вашої 
концепції відображення. 

 

https://miro.com/concept-map/
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Крок 2: Виберіть тему 

Визначте тему, яку ви хотіли б краще зрозуміти, і додайте її у форму 
квадрата або кола. Це відправна точка концептуальної карти і може бути 
конкретною темою або більш загальною ідеєю. 

Крок 3: Проведіть мозковий штурм пов'язаних концепцій 

Напам’ять спробуйте створити більше фігур, які містять концепції та 
інформацію, яка, як ви знаєте, пов’язана з цією темою — зверніть увагу на 
області, які, на вашу думку, ви знаєте, і області, які вам потрібно 
переглянути чи глибше заглибитися. 

Крок 4: Проведіть зв’язки між цими поняттями 

Маючи всі ваші концепції на місці, настав час пояснити, як ці 
поняття пов’язані один з одним і з основною темою карти 
концепцій. Поняття можуть бути пов’язані між собою рядками або 
фразами, які описують взаємозв’язок між ними. 

Крок 5: Встановіть ієрархію 

Як правило, найширші та найбільш застосовні ідеї розміщуються у 
верхній частині ієрархії в карті концепцій, а більш конкретні та менш 
застосовні ідеї розміщуються внизу. Мета цього кроку — окреслити, які 
ідеї є найбільш важливими та формуючими для формування ваших думок 
на тему, а які є більш низькими та спеціалізованими. 

Крок 6: Використовуйте дослідження 

Пройдіть своє дослідження, щоб заповнити будь-які інформаційні 
прогалини, які ви могли упустити. Зосередьтеся на тому, як поняття 
пов’язані один з одним і з основною темою. 

Крок 7: Співпрацюйте зі своєю командою 

Запросіть інших членів команди до співпраці над концепцією карти 
в режимі реального часу або просто поділіться готовим продуктом, щоб 
допомогти їм дізнатися, що ви знаєте з цієї теми. 
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Шаблон 4. Cynefin 

 

 

 

Cynefin Framework дозволяє продумати ситуацію та зрозуміти 
відповідну реакцію на неї. Він окреслює п’ять областей — очевидний, 
складний, складний, хаотичний і безладний.  

Домен Obvious охоплює ситуації, які ви бачили раніше, і для яких у 
вас є найкращі методи.  

Домен Comlicated застосовується до ситуацій, коли ви не знаєте, 
що відбувається, але володієте навичками, необхідними для аналізу 
ситуації та визначення того, що потрібно зробити.  

Домен Complex містить нові елементи, які можуть бути невідомими 
на початку. Зондування за допомогою запитань і експериментів потрібні 
лише для розуміння проблеми. Рішення приходить шляхом ітерації. 

У хаотичних ситуаціях середовище нестабільне, і діяти потрібно 
швидко.  
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Шаблон 5.  Стратегічне планування 

 

 

 

Стратегічне планування – це процес визначення ваших цілей і 
кроків, які ви зробите для їх досягнення. Це може відбуватися в 
індивідуальному, командному, відділі чи масштабі всієї компанії. Як 
правило, стратегія розглядає цілі або причини для чогось, тоді як 
планування стосується конкретних дій, які ви зробите для досягнення 
конкретної мети. Але при стратегічному плануванні ви розглядаєте 
обидва одночасно, тому кінцевим результатом будуть як ваші загальні 
цілі, так і кроки, які ви зробите для їх досягнення. Багато компаній 
використовують стратегічний план як орієнтир, але час від часу 
переглядають його, щоб внести зміни та корективи. Ви можете вирішити 
переглядати свій стратегічний план щороку, щокварталу або будь-коли, 
коли ваша компанія зазнає значних змін. 

Ваш стратегічний шаблон може відрізнятися залежно від того, чи 
призначений він для команди, компанії, некомерційної організації тощо, 
чи ви використовуєте його для керівництва короткостроковими 
ініціативами чи довгостроковими проектами, але багато елементів 
узгоджені для всіх типів стратегічних плани. Ви можете виконати всі 
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кроки, наведені нижче, або вибрати ті, які найбільш корисні для вашого 
конкретного проекту. Одним із корисних способів подумати про шаблони 
стратегічного планування є те, що вони допоможуть вам вести вас з того 
місця, де ви зараз, до того, де ви хотіли б бути в майбутньому.  

Крок 1: Почніть зі вступного слова. У цьому розділі ви можете 
пояснити, чому ви розробляєте план, на які часові рамки він 
застосовується і хто бере участь у цьому процесі. 

Крок 2: Напишіть свою основну заяву. Це може включати будь-яку 
інформацію про ваш бізнес, яку ви вважаєте важливою. 

Крок 3: Поділіться своїм баченням, цінностями та місією. Це дає 
вам можливість поміркувати над тим, що найважливіше для вашої 
компанії, щоб переконатися, що ваше стратегічне планування відповідає 
пріоритетам компанії. 

Крок 4: Напишіть свою проблему. Яку саме проблему, болючу точку 
чи проблему потрібно вирішити? 

Крок 5:  Включіть SWOT-аналіз . Це вивчить ваші сильні й слабкі 
сторони, можливості та загрози, і може бути корисним при формулюванні 
вашої стратегії. 

Крок 6: Визначте свої цілі та методи оцінювання. Чого ти 
сподіваєшся досягти? Як ви дізнаєтеся, коли досягли цього? 

Крок 7: Напишіть резюме. Це буде короткий огляд вашого 
стратегічного плану, який надасть всю найважливішу інформацію з одного 
погляду. 

 

Шаблон стратегічного планування може допомогти вам керувати 
вашим стратегічним плануванням, щоб переконатися, що ви охоплюєте 
найважливіші теми та нічого не пропускаєте. Це також дозволяє легко 
призначати різні розділи різним людям на основі їхньої ролі або знань у 
предметі. Якщо ви використовуєте шаблон для керівництва сеансом 
планування, ви також можете встановити час для події, призначивши 
певну кількість часу для роботи над кожним розділом.  

 

https://miro.com/templates/competitor-analysis/
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Шаблон 6. SMART цілі 

 

 

 

SMART розшифровується як: конкретний, вимірний, досяжний, 
релевантний і своєчасний. Пам’ятайте про кожен із цих параметрів, коли 
ви ставите собі за мету дотримуватися платформи SMART. Встановлення 
цілей SMART гарантує, що ваші цілі будуть досяжними та зрозумілими для 
всіх членів команди. 

Модель SMART також можна використовувати для переоцінки та 
уточнення цілей під час виконання проекту. 

 

S - специфічний 

Що ти хочеш досягти? 

Щоб бути конкретним, додайте якомога більше ідей, щоб 
визначити закономірності та визначити конкретну мету, яку ви хочете 
досягти. Будьте обережні, щоб не бути занадто широкими, а замість цього 
подумайте про конкретну область фокусу. 
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Під час мозкового штурму додавайте нотатки, переміщуйте їх по 
дошці та об’єднуйте ідеї за допомогою форм і рамок, щоб залишатися 
організованими. 

М - Вимірний 

Як ви дізнаєтеся, коли ви досягли своєї мети? 

Переконайтеся, що ваші цілі можна виміряти, додавши деталі, 
показники та показники ефективності, занотуючи все, що ви хочете 
відстежувати. Ви також можете додати більше шаблонів на свою дошку, 
наприклад діаграми Ганта , діаграми етапів або плани дій , щоб мати 
більш повний огляд проекту. 

A - Досяжний 

Як можна досягти мети? 

Щоб зробити свої цілі досяжними, подумайте про те, щоб 
розділити їх на менші кроки, які ви визначите пріоритетами, щоб швидко 
досягти результатів. І подумайте, чи є цілі реалістичними, враховуючи такі 
обмеження, як фінансування. 

R - Відповідний 

Чи відповідатиме мета вашим короткостроковим і довгостроковим 
потребам? 

Щоб забезпечити відповідність ваших цілей, переконайтеся, що 
вони узгоджені з цілями, місією та баченням вашої компанії. Ви можете 
легко поділитися своїми цілями з лідерами, щоб отримати їхню думку. 

Т - Своєчасно 

Коли мета буде досягнута? 

Щоб створити своєчасні цілі, переконайтеся, що кожній з них 
призначено термін, чи то короткостроковий («що я можу зробити 
сьогодні?») або довгостроковий («що я можу зробити за шість 
місяців?»). Обмежені часом цілі гарантують, що високі ідеї можна розбити 
на практичні кроки, а також полегшують та ефективніше відстежують 
основні етапи. 

 

 
 

https://miro.com/templates/gantt-chart/
https://miro.com/templates/milestone-chart/
https://miro.com/templates/action-plan/
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Шаблон 7. Внутрішні і зовнішні ресурси 

Оцінка потенціалу організації  

 
 

 

Шаблон 8. SWOT 
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Проводячи SWOT-аналіз, ваша команда розгляне способи розвитку 
сильних сторін (S), мінімізації слабких сторін (W), виявлення можливостей 
(O) і запобігання загрозам (T) і відстеження потенційних небезпек: 

Перелічіть сильні сторони вашої організації: що користувачам 
найбільше подобається у вашому продукті чи процесі? Що ви робите 
краще за конкурентів? Які унікальні переваги має ваша організація? 

Знайдіть слабкі сторони вашої компанії: які проблеми чи скарги ви 
найчастіше чуєте від клієнтів? У чому ви бачите свої найбільші зараз 
перешкоди? Які переваги є у ваших конкурентів, яких ще немає у вашої 
компанії? 

Далі перерахуйте можливості, які ви можете потенційно 
використати: як ви можете покращити обслуговування клієнтів? Які 
повідомлення найбільше резонують у ваших користувачів? Чи є ресурси 
чи інструменти, які ви могли б додатково використати на свою користь? 

Загрози можуть бути різноманітними: наприклад, конкретні або 
нові конкуренти, висока плинність кадрів або волатильність ринку. 

 

Шаблон 9. Діаграма Ганта 
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Діаграма Ганта — це потужне і часто використовуване графічне 
представлення шкали часу. На горизонтальній гістограмі ви можете 
побачити прогрес плану проекту з часом. Більшість шаблонів діаграми 
Ганта показують вам статус кожного кроку в проекті, а також зацікавлені 
сторони. Вони розбивають проекти за завданнями, дозволяючи всій 
команді бачити статус завдання, кому воно призначено та скільки часу 
буде потрібно для виконання. 

Шаблони діаграм Ганта також є чудовим способом перевірити 
залежності та вузькі місця проекту, що робить їх чудовим інструментом 
для співпраці та ефективності. 

Хоча діаграми Ганта відрізняються в залежності від організації та 
команди, зазвичай є кілька ключових компонентів: 

Список завдань розташований вертикально вниз ліворуч від 
діаграми. Він описує роботу над проектом і часто організовується в групи 
та підгрупи.  

Часова шкала проходить горизонтально у верхній частині діаграми 
та відображає прогрес проекту.  

Горизонтальні смужки в правій частині діаграми відображають 
прогрес у досягненні поставленої мети. Діаграми Ганта також показують 
віхи, залежності та зацікавлені сторони. 

 

Щоб налаштувати діаграму Ганта: 

Крок 1: 

Помістіть завдання на картки Miro та додайте відповідні дати 
початку та завершення. Розтягніть картки, щоб точно показати тривалість 
завдання. 

Крок 2: 

Попрацюйте зі своєю командою, щоб додавати деталі до завдань, 
картки з кольоровими кодами відповідно до відділів, команди чи 
підрозділів, а також позначайте відповідальних членів команди. 

Крок 3: 

Додайте маркери етапів, щоб забезпечити видимість часової 
шкали. 

Крок 4: 
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З’єднайте картки за допомогою ліній залежностей, щоб показати 
зв’язки між завданнями. 

 

Шаблон 9. Х матриця 

 

 

Шаблон 10. Оцінка ресурсного потенціалу відповідно до Цілей сталого 
розвитку 
 

а) Відповідність стратегії цілям та індикаторам сталого розвитку 

 

Цілі 
сталого 

Завдання  
 

Індикатори  Перевірка і 
доповнення 

Відповідність 
індикаторів ЦСР 

https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%20%d0%a6%d0%a1%d0%a0%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%20%d0%a6%d0%a1%d0%a0%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf
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розвитку опису 
індикаторів1 

стратегії вашої 
громади  

Ціль 9 Зкопіювати 
описи всіх 
завдань 
відповідної 
цілі,  
 

наприклад  
Ц.9 
9.1. 
9.2. 
9.3…. 

Зкопіювати 
описи всіх 
індикаторів 
відповідного 
завдання 
 

Індикатор 
9.3.1.  

Зкопіювати 
перекладений 
опис 

взяти з Х-матриці, 
лише номер 
проекту 2.1.1. 

 
б) Бюджетні характеристики громади/території 

Джерела: 

- “Портал ‘Бюджет для громадян.’” 2022. Openbudget.gov.ua. 2022. 

https://openbudget.gov.ua/. 

- Офіційні документи організацій 

 

 

                                                
1 https://indicators.report/indicators/  

https://openbudget.gov.ua/
https://indicators.report/indicators/


25 
 

Шаблон 11. Аналіз  прогалин (gap analysis) 

 

 

Аналіз прогалин – це стратегічний процес, який допомагає вашому 
бізнесу порівняти поточну реальну ситуацію з ідеальними цілями. Коли ви 
визначаєте, які перешкоди можуть заважати командам або особам 
швидше досягти цілей, це допоможе вам підштовхнути вашу організацію 
до зростання та розвитку.  

Визначення цілей, розуміння поточної ситуації та виявлення 
перешкод, що залишилися, дозволяють вашій команді співпрацювати над 
планом досягнення цих цілей. 

Аналіз прогалин може допомогти вашій команді стати кращими 
стратегічними планувальниками. Використовуйте його для виявлення 
проблем, адаптації продуктів чи послуг або зміни процесів компанії, щоб 
краще відповідати цілям. 

Зокрема, ваша організація може використовувати аналіз недоліків, 
щоб: 

Порівняйте результати компанії з зовнішніми критеріями, такими 
як галузеві стандарти  
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Проаналізуйте свої продукти та послуги, щоб знайти нові 
можливості продажу та маркетингу 

Прогноз прибутку 

Розкрийте можливості для вдосконалення існуючих процесів  

Зрозумійте, чому ключові показники ефективності (KPI) не 
виконуються 

Дізнайтеся різницю між поточним і потенційним розміром ринку 
продукту чи послуги 

1. Визначте, що таке ваш «поточний стан».  

Спробуйте визначити проблемні області вашої організації, які 
потрібно покращити або узгодити з бачення. Перейдіть до «загальної 
картини» тут – спробуйте зрозуміти, що робить ваша організація і як 
працюють різні його компоненти.  

2. Визначте свій бажаний «майбутній стан».  

Ідеалістичність тут допоможе вам розкрити справжній потенціал 
вашої команди та всієї організації. Використовуйте разом із цим 
шаблоном. Тоді ваша команда може співпрацювати над креативними 
способами наблизитися до того, де ви хочете бути, або до того, як 
виглядає успіх в ідеальному світі.  

3. Знайдіть розрив між двома станами та працюйте над 
вирішенням.  

Додаючи конкретні показники, як-от KPI, ви можете зосередитися 
на можливостях, які ви можете виміряти (наприклад, відсоткова зміна, 
фінансова вартість або збільшення/зменшення кількості елементів). Ці 
показники повинні мати базові показники, які ви можете виміряти зараз, 
щоб порівняти їх із майбутніми показниками. І в ідеалі вони повинні бути 
як короткостроковими, так і довгостроковими.  

4. Реалізуйте план дій або визначте засоби для своєї команди.  

Створіть конкретні завдання для вашої команди, щоб закрити 
прогалини, які ви виявили. Ви також можете визначити пріоритети 
завдань на основі складності або потенційного впливу кожного з них. 
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Шаблон 12. Стратегії ЦОВВ та регіональні стратегії 

12.1. Обрати 2-3 ключових ЦОВВ для вашої організації (галузеві 
міністерства, наприклад). Чи є у них стратегічні документи? Посилання, 
опис. 

 
12.2. Регіональні та місцеві стратегії. Наявність, посилання, опис. 
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5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість виконання та 

захисту курсової роботи наведено у таблиці 4.1 

 

Таблиця 4.1 

  Критерії оцінювання курсової роботи  

Рівень 

компетен

тності 

Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

В
и

со
ки

й
 (

тв
о

р
чи

й
) 

Виконання: 

- повна відповідність змісту курсового проекту 

(роботи) завданню та вимогам навчально-

методичних рекомендацій щодо його виконання; 

- творча самостійність розв’язання поставленої 

задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць без 

помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного 

характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць;  

- якісне оформлення пояснювальної записки, 

графічних матеріалів згідно з вимогами 

конструкторської та технологічної документації, 

ДСТУ. 

студент виявив глибокі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

вміння творчо застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач та творчі 

здатності аргументованого обґрунтування 

прийнятих рішень та розв’язків практичних задач й 

60 

 

 

 

20 
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аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Д
о

ст
ат

н
ій

 (
ко

н
ст

р
ук

ти
вн

о
-в

ар
іа

ти
вн

и
й

 

Виконання: 

повна відповідність змісту курсового проекту 

(роботи) завданню та вимогам навчально-

методичних рекомендацій щодо його виконання; 

самостійність розв’язання поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць з незначним 

відхиленням щодо вимог без помилок; наявність 

елементів науково-дослідного характеру; 

використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць; 

якісне оформлення пояснювальної записки, 

графічних матеріалів згідно з вимогами 

конструкторської та технологічної документації, 

ДСТУ. 

Захист: 

студент виявив достатні знання й розуміння 

навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та здатності аргументованого 

обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків 

практичних задач. 

 

 

 

50 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 



С
ер

е
д

н
ій

 (
р

еп
р

о
д

ук
ти

вн
и

й
) 

 

Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсового 

проекту (роботи) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо 

його виконання; 

- самостійність розв’язання поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць з незначним 

відхиленням щодо вимог та незначною 

кількістю помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного 

характеру; 

- часткове використання комп’ютерних 

технологій при виконанні всіх розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, 

графічних матеріалів з незначними 

відхиленнями від вимог конструкторської та 

технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

студент виявив достатні знання й розуміння 

навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних 

задач. 

 

 

45 
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Д
о

ст
ат

н
ій

 

(р
еп

р
о

д
ук

ти
вн

и
й

 

 

Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсового 

проекту (роботи) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо 

його виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, 

графіків та таблиць з незначним відхиленням 

 

 

40 

 

 

 

 

 



 

31 

 

щодо вимог та значною кількістю помилок; 

- часткове використання комп’ютерних 

технологій при виконанні всіх розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, 

графічних матеріалів із значними відхиленнями 

від вимог конструкторської та студент виявив 

середні знання основних положень 

навчального технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач на 

репродуктивному рівні. 

Виконання: 

значні відхилення змісту курсового проекту 

(роботи) 

відсутність використання комп’ютерних 

технологій  

розв’язання поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, 

графіків та таблиць із значними відхиленнями 

щодо вимог та значною кількістю помилок; 

виконанні всіх розрахунків, креслень, графіків 

та таблиць; 

оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів із значними помилками та 

відхиленнями від вимог конструкторської та 

технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

студент виявив  знання навчального матеріалу 

за змістом навчальної дисципліни на 

мінімальному рівні, вміння застосовувати 
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теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач на репродуктивному рівні. 

   
Н

и
зь

ки
й

(р
ец

е
п

ти
вн

о
-п

р
о

д
ук

ти
вн

и
й

) 
Виконання: 

значні відхилення змісту курсового проекту 

(роботи) від завдання та вимог навчально-

методичних рекомендацій щодо його 

виконання; 

студент виявив знання за змістом навчальної 

дисципліни на рівні розв’язання поставленої 

задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць із 

значними відхиленнями щодо вимог та 

значною кількістю помилок; 

відсутність використання комп’ютерних 

технологій при виконанні всіх розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць; 

оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів із значними помилками та 

відхиленнями від вимог конструкторської та 

технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу, не володіє 

вміннями застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач. 
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е

п
р

о
д
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и

й
 Виконання: 

0 невідповідність змісту курсового проекту 

(роботи) завданню та вимогам навчально-

методичних рекомендацій щодо його 

виконання; 

не вірне розв’язання поставленої задачі, 

проектного рішення, 
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виконання розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць; 

відсутність використання комп’ютерних 

технологій при виконанні всіх розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць; 

невідповідність оформлення пояснювальної 

записки, графічних матеріалів вимогам 

конструкторської та технологічної студент не 

виявив знань  за змістом навчальної 

дисципліни, не документації, ДСТУ. 

Захист: 

володіє вміннями застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних 

задач. 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам за виконання курсової 

роботи 

 

 

Пояснювальна 

записка 

  

Захист роботи 

  

Сума 

 

      

      

      

 до 15   до 5 20  
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