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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Стратегічне управління» 

 

 

Курс: 6 

Спеціальності: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньої програми: 281.00.01 Державне управління 

Форма проведення: тест 

Тривалість проведення: 1 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерії оцінювання знань студентів 

 

Іспит проводиться за допомогою тестування в електронному навчальному 

курсі. Тест складається з 40 питань. Оцінка розраховується відповідно до 

кількості правильних відповідей на питання тесту.  

Критерії оцінювання: 

Відсоток правильних відповідей Оцінка 

100% Відмінно 

90% Дуже добре 

80% Добре 

70% Задовільно 

60% Достатньо 

59% і менше Незадовільно 

 

Орієнтовний перелік питань 

 

1. Сутність поняття «стратегічне управління». 

2. Планування та прогнозування як методи стратегічного 

управління. 

3. Система планування регіонального розвитку в Україні. 

4. Процес стратегічного планування розвитку територій. 

5. Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування. 

6. Аналіз у процесі стратегічного планування. 

7. Управління реалізацією стратегічного плану. 

8. Державні та регіональні цільові програми як важелі процесу 

регіонального 

розвитку. 

9. Оперативне планування. 

10. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. 

11. Методи прогнозування в стратегічному плануванні. 

12.  Сутність процесу планування. Форми і методи планування. 

13. Інформаційне забезпечення розробки планово-прогнозних 

документів розвитку організації. 

14. Цілі і функції стратегічного планування територій. 

15. Переваги, особливості та характерні риси стратегічного 

планування. 

16. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища в процесі стратегічного 

планування. 



17. Оцінка та аналіз вихідного рівня об’єкта стратегічного 

планування, визначення сильних і слабких його сторін. 

18. Підходи до визначення ролі стратегічного управління в 

діяльності організації. 

19. Зміст і структура стратегічного управління. 

20. Конкурентні переваги: поняття, види, використання. 

21. Аналіз середовища як початковий процес стратегічного управління. 

22. Зміст і методи аналізу макрооточення організації при розробці 

стратегії. 

23. Аналіз галузевого ринку при розробці стратегії. 

24. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера. 

25. Аналіз внутрішнього середовища організації при розробці стратегії. 

26. Методи проведення стратегічного аналізу середовища. 

27. Організаційна структура як об’єкт стратегічного управління. 

28. Організаційна культура як об’єкт стратегічного управління. 

29. Стратегічні переваги і недоліки лінійної організаційної структури 

управління. 

30. Стратегічні переваги і недоліки лінійно-функціональної 

організаційної 

структури управління. 

31. Стратегічні переваги і недоліки функціональної організаційної 

структури 

управління. 

32.Стратегічні переваги і недоліки дивізіональної  організаційної 

структури 

управління. 

33. Стратегічні переваги і недоліки матричної організаційної структури 

управління. 

34. Порядок приведення організаційної структури управління відповідно 

до 

стратегії розвитку. 

35. Комплексне забезпечення процесу реалізації стратегії. 

36. Зміст, напрями і методи проведення стратегічного контролю. 

37. Прогнозування у системі стратегічного управління. 

38. Фактори, що впливають на вибір стратегії в управлінні. 

39. Моделі стратегічного управління. 

40. Стратегічні рішення в організації в умовах сталого розвитку. 

41. Досвід стратегічного управління. 

42.Управління територіальними громадами. 

43. Стратегічне управління в умовах стабільного, динамічного 

зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації. 

44. Ранжування управлінських завдань за ступенем терміновості 

рішення. 

45. Вибір місії та правила її формування. Значення місії для організації з 

орієнтацією на стратегічний розвиток. 

46. Класифікація стратегічних цілей. 



47. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. 

48. Алгоритм конструювання планів діяльності організації. 

49. Здійснення аналізу в стратегічному плануванні з використанням 

сервісів Google. 

50. Класифікація стратегічних цілей. 

51. Сучасні методи стратегічного планування. 

52. Методи проведення моніторингу діяльності організації як 

передумови стратегічного планування. 

53. Стратегічне прогнозування – спосіб досягнення очікуваного стану. 

54. Організація управлінського супроводу процесу стратегічного 

контролю. 

55. Етапи здійснення стратегічного аналізу. 

56. Моніторинг як передумова стратегічного планування. 

57. Використання результатів контролю для прийняття управлінських 

рішень. 

58. Стратегічний контроль як підсистема контролю в організації. 

59. Стратегічне прогнозування: зміст, мета, завдання. 

60. Формування стратегічного плану діяльності організації. 

 

Зразок тестового завдання: 

1. Чи є вірним твердження, що стратегічне управління — сучасний варіант 

реалізації цільового підходу? 

 Так 

 Ні. 

2. Із поданого переліку оберіть умови процесу стратегічного управління  

 здійснюють довгострокове керування організацією, 

  визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для 

досягнення цих цілей,  

 забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які 

постійно розвиваються і змінюються 

 

 

Екзаменатор       А.Г. Панченко 

 

Завідувач кафедри       Л.М. Ільїч 


