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Форма проведення: 

Письмова відповідь на відкриті питання, які повинні бути доступними в ЕНК

 «Стратегічний менеджмент» за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24355 

 

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за розкладом. 

Кожен білет складається з двох блоків: перший включає 1 теоретичне питання, 

а другий ‒ 1 практичне завдання. Критерій вибору теоретичного питання 

зазначається безпосередньо на початку проведення іспиту. Студент має 2 

спроби відповіді, зараховується кращий варіант. Під час складання іспиту 

студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною 

камерою та мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

 
Перелік допоміжних матеріалів: 

відсутній. 

 
Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за відповідь на теоретичне питання – 10 балів, виконання 

практичного завдання 30 балів. 

 
Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за відповідь 

на теоретичне 

питання та 

практичне 

завдання 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 



В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 21-25 

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для  

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
 

Перелік питань до іспиту: 

 

1. Охарактеризуйте теорії і методи управління змінами. 

2. Продемонструйте еволюцію поглядів на стратегії “управління змінами”. 

3. Поясніть зміст процесу управління змінами, ролі стратегії та планування. 

4. Розкрийте основні підходи до формування стратегій. 

5. Охарактеризуйте передумови виникнення та змісту стратегічного 

управління. 

6. Розкрийте суть концепції стратегічного управління. 

7. Дайте характеристику ролі стратегічного управління в розвитку державних 

інститутів. 

8. Охарактеризуйте систему стратегічного управління в Україні. 

10. Охарактеризуйте технології і процес стратегічного планування. 

11. Поясніть особливості процесуальних фаз і етапів розробки стратегічного 

плану. 

12. Розкрийте суть принципів і підходів до формулювання бачення, місії, 

стратегічних цілей і завдань. 

13. Охарактеризуйте підходи до оцінки концепту "стратегія». 

14. Стратегічне управління і стратегічний менеджмент: порівняльний аналіз 

15. Стратегічний дрейф і старіння стратегії. 

16. Стратегічне управління і аналіз державної політики. 

17. Зміст та роль державного управління з точки зору стратегічного 

менеджменту. 



18. Історичний розвиток і підходи до стратегічного управління галуззю НБО 

19. Роль зовнішнього середовища при стратегічному плануванні у сфері НБО 

(змінність безпекового середовища) 

20. Найпоширеніші методи стратегічного планування у галузі НБО періоду 

після 2 Світової війни (Метод future - now, Метод сценаріїв, Модель 

Римського клубу, чисельні методи та ін.) 

21. Футурологічний підхід 

22. Охарактеризуйте особливості моніторингу й оцінювання в стратегічному 

управлінні. 

23. Окресліть етапи стратегічного планування. 

24. Охарактеризуйте основні документи, що визначають завдання 

стратегічного планування в сфері НБО України. 

23. Розвиток університетської освіти в Європі від ХІ ст до наших днів 

24. Класифікація систем управління освітою та дослідженнями в 

університетах Європи та світу (Гумбольдтівська, Наполеонівська, 

американська та ін) 

25. Питання університетської автономії та академічних свобод. 

26. Історія зародження та розвитку інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО) 

27. ІВО як інструмент впливу у міждержавних відносинах: причини і 

приклади 

28. ІВО як елемент стратегічного управління галуззю ВО 

29. Розвиток ІВО в Україні. 

30. Проблеми війни і миру у теорії стратегічного управління та світовій 

політиці. 

31. Дослідження проблем управління миром 

32. Основні положення загальної теорії цивілізації. 

33. Типи цивілізацій з точки зору стратегії управління. 

34. Політична глобалістика як науковий напрям. 

35. Глобальні стратегічні проблеми сучасності. 

36. Окресліть складові стратегічного менеджменту та охарактеризуйте їх. 

37. Розкрийте суть публічного управління транскордонними процесами у 

галузі вищої освіти України, його основних пріоритетів. 

38. Дайте характеристику основним елементам системи публічного 

управління. 

39. Розкрийте суть та основні принципи управління в межах концепції 

належного врядування. 

40. Дайте характеристику сталого розвитку суспільства та держави. 

 
 

Приклад практичного завдання: 

Створити проєкт Стратегії розвитку будь-якої галузі державного управління 

України. Описати елементи планування та оцінки ефективності 

запропонованої стратегії. Визначити завдання на коротко-, середньо- та 

довгострокову перспективу. Визначити внутрішні та зовнішні чинники, що 

впливатимуть на реалізацію Стратегії. Визначити завдання до суміжних 



галузей, які прямо чи опосередковано будуть задіяні в реалізації створеної 

Стратегії. 

Завідувач кафедри        д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова 

Екзаменатор д.н.держ.упр., доц. Т.О. Костюк 
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