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                   Очікувані результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студент
має знати:

 технології розробки та реалізації стратегії, публічний аудит;
 сутність публічного управління, багаторівневе управління; 
 філософію та історію публічного управління;
 напрями змін в публічному управлінні;
 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;

 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; 
 використовувати  технологію  розроблення,  прийняття  ,

реалізації, та оцінювання управлінських рішень.
   Обсяг: 6 кредитів ECTS (360 год), з яких 
96 годин самостійної роботи.

Мета: набуття  знань,  умінь  і  навичок  щодо  запровадження  принципів,  технологій,
методів  та  інструментів  стратегічного  менеджменту  в  сфері  публічного  управління  та
адміністрування. 

.
Оригінальність навчальної дисципліни: авторський
курс

Зміст дисципліни
Тема 1. Теорія та методологія стратегічного управління у
публічної сфері. Стратегії змін.
Тема 2. Технології розробки та реалізації стратегії
Тема 3. Публічне управління та стратегічне управління: 
порівняльний аналіз.
 Тема 4. Публічний аудит.
Тема 5. Теоретичні засади публічного управління. 
Філософія та історія публічного управління.
Тема 6. Напрями змін в публічному управлінні
Тема 7. Інституалізація багаторівневого управління.
Тема 8. Основні моделі прийняття рішень.
Тема 9. Методологія та наукові методи дослідження.
Тема 10. Альтернативність у стратегічному виборі.
Тема 11. Стратегічне планування в системі управління 
підприємством.
Тема 12. Реалізація стратегії підприємства.
Тема 13. Інформаційне забезпечення реалізації стратегії.
Тема 14. Управління ресурсами на регіональному рівні.
Тема 15. Стратегічний контроль.

Силабус дисципліни
«Стратегічне управління в публічних організаціях»



Семестровий контроль: іспит 
Оцінювання:
За семестр: 60 балів
За іспит: 40 балів

Види робіт:
Групові заняття – 36 балів (9*4б.)
Виконання підсумкової контрольної роботи  – 24 бали

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види
робіт:

1. Відповіді на групових заняттях.
2. Виконання контрольної роботи.

Технічне забезпечення:

Проєкційне мультимедійне обладнання 
(проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер).
Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi.
Система електронного навчання Moodle 3.

Політика щодо дедлайнів
Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.

Політика щодо академічної доброчесності
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та
самостійне виконання індивідуальних творчих завдань.
Списування  під  час  заліку  (в  т.  ч.  із  використанням
мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення
плагіату або списування роботи не зараховуються.
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