
Повна назва: Стратегічне управління 

Статус: Нормативна 

Мета: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 

стратегічного управління, набуття знань, умінь і навичок щодо запровадження принципів, 

технологій, методів та інструментів стратегічного менеджменту в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Стратегічне управління» складається з чотирьох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з теорією та методологією стратегічного управління в публічної сфері, стратегії 

змін та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 
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Змістовний модуль 1. Стратегічне планування та управління змінами 

1.  
Теорія та методологія стратегічного управління у 

публічної сфері. Стратегії змін 
 2 2 7 

2.  Технології розробки та реалізації стратегії.  2 2 7 

3.  Публічний аудит  2 2 7 

Усього з модулю 1  6 6 21 

Змістовний модуль 2. Публічне управління. Багаторівневе управління 

4.  
Теоретичні засади публічного управління. 

Філософія та історія публічного управління 
 2 2 7 

5.  Напрями змін в публічному управлінні  2 2 7 

6.  Інституалізація багаторівневого управління  2 2 7 

Усього з модулю 2  6 6 21 

Змістовний модуль 3 Прийняття рішень в публічному управлінні 

7 Основні моделі прийняття рішень  2 2 7 

 Методи розробки та прийняття рішень.  

Оцінювання управлінських рішень. 

 2 2 7 

 Управління проектами  2 2 7 

Усього з модулю 3  6 6 21 

Змістовний модуль 4. дослідження у публічної сфері. Кількісний аналіз та емпіричні 

методи 



 

Знання та навички: студенти повинні  

знати:  

 основні положення стратегічного планування та управління змінами в сучасних 

умовах;  

 теорію та методологію стратегічного управління у публічної сфері, стратегії 

змін; 

 технології розробки та реалізації стратегії, публічний аудит; 

 сутність публічного управління, багаторівневе управління;  

 філософію та історію публічного управління; 

 напрями змін в публічному управлінні; 

 інституалізацію багаторівневого управління; 

 основні моделі прийняття рішень в публічному управлінні; 

 методи розробки та прийняття рішень, оцінювання управлінських рішень, 

управління проектами; 

 методологію та наукові методи дослідження в публічної сфері;  

 вибір та обробка інформації; 

 методи кількісного (математично-статистичного) аналізу.  

вміти:  

 застосовувати знання основ стратегічного планування та управління змінами в 

сучасних умовах розвитку конкурентних переваг організації; 

 виконувати стратегічний аналіз місця та ролі організації на ринку;  

 використовувати методологію стратегічного управління у публічної сфері, 

стратегії змін обґрунтування стратегічних управлінських рішень;  

 застосовувати знання технології розробки та реалізації стратегії, публічний 

аудит;  

 управляти розробкою стратегії та політики організації;  

 координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в галузі 

ефективного стратегічного планування та управління; 

 використовувати технологію розроблення, прийняття , реалізації, та 

оцінювання управлінських рішень. 

 вміти обробляти інформацію; 

 застосовувати методологію та наукові методи дослідження в публічної сфері, 

методи кількісного (математично-статистичного) аналізу.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредита ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Стратегічне управління» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді іспиту в 14 триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

 Методологія та наукові методи дослідження  2 1 8 

 
Вибір та обробка інформації. Методи кількісного 

(математично-статистичного) аналізу 
 2 1 7 

Усього з модулю 4  4 2 15 

Усього   22 20 78 



Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи (реферату) 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Євтушенко Олександр Никифорович, доктор політичних наук, професор, завідувач. 

кафедри публічного управління та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 35 років. Кількість виданих наукових праць – більше 150. В 2011 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Державна влада і місцеве 

самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського 

суспільства» 

Сфера наукових інтересів – публічна влада, державна влада і місцеве 

самоврядування, територіальна організація влади, територіальна громада, територіальні 

інститути державної влади і місцевого самоврядування, політична думка другої половини 

ХІХ століття, історія земства в Україні. 


