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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В динаміці подальшого розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави 

безперечно особливої актуальності набувають питання необхідності як удосконалення існуючих, 

так і створення нових інституціональних основ розширення участі громадськості у виробленні 

публічної політики та прийнятті управлінських рішень на різних рівнях. Зокрема, налагодження 

результативної взаємодії громадськості з органами державної влади та місцевого самоврядування 

у формуванні й реалізації публічної політики є одним з пріоритетних завдань й стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні. Водночас, цілеспрямований аналіз взаємовідносин 

громадянського суспільства і демократичної держави засвідчує, що в Україні, на основі 

використання кращих стандартів світової практики, загалом сформовано нормативно-правове 

підґрунтя взаємодії органів публічної влади з інститутами громадського суспільства у виробленні 

й реалізації публічної політики. Вітчизняні нормативно-правові акти визначають значну кількість 

інституційних форм громадської участі у виробленні публічної політики, прийнятті політико-

управлінських рішень та контролю за їх виконанням.  

Органи публічної влади, залучаючи громадськість до творення публічної політики, 

поглиблюють процес політичної демократизації суспільства, прискорюють становлення 

соціально-правової держави, формують правову незалежність людини від держави, виховують й 

законослухняного громадянина. Водночас процес формування основ соціально-правової держави 

в Україні, на відміну від західноєвропейських її моделей, має свої особливості. Так, складність і 

суперечливість процесу державотворення обумовлена слабкими демократичними традиціями 

перехідного суспільства, недосконалістю політичної системи, недостатньою участю громадських 

інститутів у формуванні політики. Окрім того, нині в Україні особливого значення набуває 

практичний вимір реальної взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського 

суспільства. Власне, успішний сталий розвиток суспільства та економіки може бути забезпечений 

лише за умови системного використання результатів політики при прийнятті рішень у діяльності 

як органів влади, так і бізнес структур різного рівня, що вимагає продовження дослідницьких 

зусиль у даному напрямі. 

Навчальна дисципліна «Основи вироблення політики та прийняття рішень» належить до 

нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для денної та заочної форм навчання.  

Отже, програма навчальної дисципліни «Основи вироблення політики та прийняття 

рішень» спрямована на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ предмета та 

застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

 Сучасні теоретичні основи вироблення політики та прийняття рішень в умовах проведення 

реформ, виходячи з потреб становлення соціально-правової держави. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

 Сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми вироблення 

політики та прийняття рішень з врахуванням особливостей їх інституційного та організаційного 

забезпечення в системі публічного управління та адміністрування. 

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

 – формування навичок з вироблення політики та прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування цілеспрямованих й 

сучасних підходів в системі публічного адміністрування та управління бізнесом;  

– надання відомостей про застосування різних концепцій формування політики та 

прийняття рішень для цілей управління;  

– ознайомлення з різноманітними методами вироблення політики та прийняття рішень у 
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діяльності як органів влади, так і бізнес структур;  

– формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань 

та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у діяльності органів влади, бізнес 

структур, громадянського суспільства щодо забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між 

різними групами суб’єктів публічного управління та адміністрування; 

– формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-комунікативної 

взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім середовищем, створення та 

супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації 

політики розвитку публічної сфери (або її складової);  

– формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і 

юридичним особам з питань політики, вироблення рішень, функціонування суб’єктів і об’єктів 

публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного 

управління та адміністрування;  

– формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних 

секторах діяльності при прийнятті рішень;  

– формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого 

управління;  

– формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного й бізнесового 

секторів, ціннісних та історичних контекстів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Стратегічне управління та управління 

змінами», «Методологія наукових досліджень у публічному управлінні та адмініструванні», 

«Ділове адміністрування» та передує вивченню дисципліни «Електронне врядування». 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

 

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни, студент набуде  таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні компетентності: 

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях. 

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування.  
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СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління 

та адміністрування.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції. 

СК12. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного секторів. 

СК14. Здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз 

тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення.  

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку 

електронної демократії.  

ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.  

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи 

командної роботи.  

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління 

та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

ПРН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, 

оцінювати політичні, соціальні, економічні, антикорупційні та екологічні наслідки варіантів 

рішень.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління 

та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та 

використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, 

формулювання обґрунтованих висновків. 

ПРН13. Уміти аналізувати політику ефективного залучення організаційних форм громадськості до 

процесів електронного врядування, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх 

ідентифікацію. 

ПРН16. Здійснювати стратегічне і оперативне планування діяльності публічних організацій, 

бізнес-структур. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 
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3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний контроль, залік. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1.  Методологія вироблення політики та прийняття рішень 

Тема 2.  Закони, принципи та методи що впливають на вироблення політики, розробку та 

реалізацію технології прийняття рішень 

Тема 3.  Людина в системі вироблення політики й прийняття рішень. Психологічний аспект 

вироблення політики й прийняття управлінських рішень  

Тема 4.  Поняття вироблення політики та класифікація управлінських рішень  

Тема 5.  Вироблення політики та прийняття рішень у системі управління 

Тема 6.  Інформаційне забезпечення процесу вироблення політики та прийняття рішень 

Тема 7.  Державне управління та державно-управлінське рішення 

Тема 8.  Підходи й напрямки вдосконалення системи вироблення політики та формування 

програмно-цільових державно-управлінських рішень 

Тема 9.  Планування нормативно-правових державно-управлінських рішень 

Тема 10.  Аналітичний документ як інструмент вироблення політики та підготовки рішень 

Тема 11.  Оцінювання результатів політики та прийнятих рішень у публічному управлінні та 

адмініструванні 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Методологія вироблення політики та прийняття рішень 

Основні риси теорії вироблення політики та прийняття рішень є: об'єктивна реальність, логічна 

цілісність, здатність до розвитку, відносна самостійність, активний вплив на практику. Загальні 

поняття про вироблення політики та прийняття рішень. Сутність, завдання, предмет, функції, 

суб’єкти й об’єкти управлінських рішень. Політика й рішення в циклі управління. 

Пізнавальна і прогнозуюча функції теорії вироблення політики й прийняття рішень. Основні 

категорії теорії вироблення політики й прийняття рішень.  

 

Тема 2. Закони, принципи та методи що впливають на вироблення політики, розробку та 

реалізацію технології прийняття рішень 

Основні закони управління, які впливають на вироблення політики й прийняття рішень: закон 

цілеполягання, закон різноманіття, закон руху, закон зворотнього зв'язку; принципи прийняття 

рішень, принцип ефективності управління, принцип науковості управління, принцип добору 

кадрів управління, принцип єдиноначальності і колегіальності управління, принцип конкретності 

й оперативності керівництва. Основні методи, які впливають на розробку і реалізацію технології 

прийняття управлінських рішень: методологічні, організаційні, економічні, технологічні, 

соціально-психологічні правові.  

 

Тема 3. Людина в системі вироблення політики й прийняття рішень. Психологічний аспект 

вироблення політики й прийняття управлінських рішень 

Місце людського фактора у процесі вироблення політики та прийняття рішень. Особистісні 

фактори вироблення політики й прийняття рішень: психічні процеси, психічні стани й психічні 

властивості. Процес вироблення політики й прийняття рішень, як процес поєднання розрахунку, 
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інтуїції, почуттів на певний момент часу. Способи розробки та прийняття рішень формалізовані і 

високо наукові, спонтанні. Особливості стилів прийняття рішень. Класифікації стилів прийняття 

рішень. Підходи до виділення стилів прийняття рішень: 1. Класифікація Д. Макгрегора. 2. 

Класифікація Р. Лайкерта. 3. Класифікація Р. Таненбаума та У. Шмідта. 

 

Тема 4. Поняття вироблення політики та класифікація управлінських рішень 

Вироблення політики як елемента управління. Управлінське рішення, як результат творчого 

цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення. 

Прийняття рішення – основа управління. Основні складові процесу прийняття рішення: проблема і 

можливість. Основні ознаки управлінського рішення: цілі, наслідки, поділ праці, професіоналізм. 

Основні вимоги до управлінських рішень. Основний зміст управлінських рішень: економічний, 

організаційний, правовий, технологічний, соціальний. Системний та ситуаційний підходи до 

управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень за ознаками: за функціональним 

призначення, за характером дій, за часом дії. 

 

Тема 5. Вироблення політики та прийняття рішень у системі управління 

Потреби у виробленні політики та умови прийняття рішень. Технологія вироблення політики та 

прийняття рішень. Процес вироблення політики та прийняття рішення, як циклічна послідовність 

дій суб'єкта управління, направленого на розв'язання проблеми організації. Три стадії прийняття 

рішень: підготовка, прийняття і реалізація рішення. Етапи прийняття рішень. Організаційні 

аспекти вироблення політики та формування рішень. Підходи до вироблення політики та 

прийняття рішень: Оцінювання прийнятих рішень. Основні умови до технології вироблення 

політики та прийняття рішень. Відмова від прийняття рішення. Етичні аспекти прийняття 

управлінських рішень. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу вироблення політики та прийняття рішень 

Визначення поняття „інформація”. Інформація, яка необхідна для вироблення політики та 

прийняття рішень, її джерела надходження та методи оцінки. „Інформація” та „інформаційне 

забезпечення процесу вироблення політики, підготовки, прийняття та реалізації рішень”. Різні 

підходи до визначення поняття „інформаційне забезпечення”. Призначення інформаційних систем 

в системі вироблення політики та прийняття рішень. 

 

Тема 7. Державне управління та державно-управлінське рішення 

Прийняття і реалізація управлінського рішення як компонента процесу публічного управління. 

Теоретичні засади формування державно-управлінських рішень. Поняття «управлінське рішення» 

як акт реалізації влади з вибором способу дій у конкретній ситуації. Необхідність прийняття 

державно-управлінського рішення, як реакція на внутрішні і зовнішні впливи. Ознаки державних 

управлінських рішень. Державно-управлінські рішення та їх класифікація: нормативно-правові 

засоби, програмно-цільові засоби, організаційно-розпорядчі. Особливості вироблення політики та 

прийняття рішення в публічному адмініструванні. Організація контролю державно-управлінських 

рішень. 

 

Тема 8. Підходи й напрямки вдосконалення системи вироблення політики та формування 

програмно-цільових державно-управлінських рішень 

Вироблення та реалізація політики через програмно-цільові державно-управлінські рішення, їх 

класифікація. Державні програми та державні проєкти. Принципи формування державних програм 

та державних проєктів. Шляхи удосконалення прийняття державно-управлінських рішень. 

 

Тема 9. Планування нормативно-правових державно-управлінських рішень 

Нормативно-правові акти як «державно-управлінське» рішення. Алгоритм прийняття нормативно-

правових актів. Класифікація норм: системні норми, концептуальні, норми ефективності, 

економічні норми. Основні підходи до планування нормотворчості в Україні. Процедура 

прийняття нормативно-правових державно-управлінських рішень. Аналіз процедур прийняття 

нормативно-правових актів. 
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Тема 10. Аналітичний документ як інструмент вироблення політики та підготовки рішень 

Інформаційно-аналітичне забезпечення як основа для вироблення політики й прийняття рішень. 

Інформаційно-аналітична розробка, її складові. Сучасні вимоги до характерних рис організації 

інформаційно-аналітичного забезпечення як елемент управлінської діяльності. Принципи 

організації сучасної інформаційно-аналітичної діяльності в системі вироблення політики та 

прийняття рішень. Документ як спеціально створений предмет, призначений для збереження або 

передачі інформації. Відмінності аналітичного документу від наукової праці. Вимоги до 

аналітичних документів.  

 

Тема 11. Оцінювання результатів політики та прийнятих рішень у публічному управлінні та 

адмініструванні 

Система «ключових показників ефективності» в процесі вироблення політики, прийняття та 

реалізації рішень. Ефективність модернізації системи місцевого самоврядування в Україні: цілі, 

завдання, методи і якості реалізація рішень. Оцінювання територіального впливу на вироблення 

політики та прийняття рішень. 
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