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Назва дисципліни Прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління та 

адміністрування 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 (аудиторія згідно з розкладом) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі 

дисципліни 

Пак Наталія Тадеушівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nataliya.pak@lnu.edu.ua 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга, 1500-1600 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації (середа 1600-1700) через Teams, 

Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу Сторінка кафедри економіки та публічного управління →Методичні 

матеріали  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки. 

Мета та цілі 

дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування знань про використання технологій 

вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах 

публічної влади. У результаті вивчення здобувачем вищої освіти будуть 

отримані навички, що формують здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування за допомогою електронного урядування, 

маркетингу та менеджменту, що передбачає вивчення теорій та наукових 

методів прийняття управлінських рішень і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. Здобувачі вищої освіти 

ознайомляться з кращими вітчизняними і зарубіжними практиками 

вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень з 

використанням електронного документообігу та досвід їх впровадження 

службовцями органів публічної влади, дізнаються про наукові підходи до 

прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства національного і міжнародного рівнів.  

Завдання освоєння дисципліни:  сутність теорії прийняття рішень;  основні 

поняття теорії̈ прийняття рішень;  роль, місце та класифікація 

управлінських рішень у діяльності державних органів влади;  методологія 

і технологія процесу розробки та прийняття управлінських рішень;  вплив 

людського фактора та психологічні аспекти управлінських рішень;  

характеристика основних методів прийняття управлінських рішень на 

основі економіко-математичного моделювання, евристичних методів, 

методів прогнозування, теорії ігор тощо; прийняття стратегічних 
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управлінських рішень; прийняття управлінських рішень в органах 

виконавчої влади; особливості прийняття програмно-цільових 

державно−управлінських рішень; прийняття нормативно −правових 

державно−управлінських рішень.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна література: 

1. Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник/за аг. Ред.. 

О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: Університетська книга, 

2016.-872с.  

2. Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний 

посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 

3. Корнієнко В.О. Інститути громадянського суспільства та 

української держави: правові витоки. – Режим доступу: 

http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf 

4. Методичні підходи до організації діяльності з публічного 

адміністрування : наукова розробка / уклад. Н.М. Мельтюхова, 

Л.В.Набока. К. : НАДУ.2016. 48 с 

5. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / за 

ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. 

– 216 с.  

6. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. 

матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 

40 с. 

7. Правове забезпечення управлінського 

рішення:навч.посіб./Артеменко О.В., Гбур Л.В., Стасюк Н.А. – 

Київ:Прінтеко, 2020.- 125с. 

8. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123 456789/2416 

9. Публічна служба в Україні : підручник. Малиновський В. Я. – Київ: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 312 с. ISBN 978-617-7729-02-9.  

10. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан 

О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. 

О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с 

11. Сухарева Л. О. Контроль управлінських рішень : системний підхід 

[Текст] : монографія / Л. О. Сухарева, В. М. Стефківський ; Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2013. – 236 с. 

12. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому 

рівні [Текст] : посіб. – К. : Ленвіт, 2012 . – 64 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті.  

1. Управлінські рішення: теорія і практика . Режим доступу. 

http://www.subject.com.ua/pdf/311.pdf  

2. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Режим 

доступу.https://pidruchniki.com/11750204/e 

konomika/obgruntuvannya_gospodarskih_ris hen_ta_otsinyuvannya_rizikiv  

3. Технологія прийняття рішень у публічному управлінні. – Режим 

доступу: https://mix.sumdu.edu.ua/study/course/28 44/index.  

4. Master of Business Administration. – Режим доступу: 

https://www.coursera.org/degrees/imb a 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС).  

З них: 16 годин аудиторних занять: 8 год. лекцій, 8 год. семінарські 

заняття  

http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf
http://www.subject.com.ua/pdf/311.pdf
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104 годин самостійної роботи (34 год – ІНДР, 70 год. – СРС) 

Очікувані 

результати 

навчання 

При вивченні дисципліни «Прийняття управлінських рішень в сфері 

публічного управління та адміністрування» здобувачі отримають такі 

компетентності (здатність):  

ІК1 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.  

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 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології. 

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери. 

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 нормативно-правових 

актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому 

та організаційному рівнях. 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

управління персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні 

технології в управлінні персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах. 

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в 

організації для вдосконалення існуючих та розроблення нових 

управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід 

управлінської роботи, удосконалювати інструментарій та відповідні 

стандарти. 

 

Студенти повинні 

а) знати: історію та перспективи розвитку теорії̈ прийняття рішень 

інформаційно-аналітичних систем та мереж;  основні поняття і 

термінологію теорії̈ прийняття рішень;  сутність терміну „управлінське 

рішення”;  класифікацію управлінських рішень;  основні теорії̈ прийняття 

рішень;  закони, принципи, які впливають на розробку прийняття рішень;  

концептуально-теоретичні основи методів та моделей̆ прийняття рішень;  

види та типи практичних задач, що вирішуються за допомогою методів 

теорії̈ прийняття рішень; особливості практичного використання сучасних 
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методів та моделей ̆ прийняття рішень; особливості використання 

експертних оцінок при розв’язанні практичних задач; можливості 

застосування методів теорії̈ ігор при прийнятті рішень; − процедури 

прийняття програмно−цільових та нормативно−правових 

державно−управлінських рішень 

 

б) вміти: застосувати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу 

прийняття рішення; використовувати основні етапи розробки 

управлінських рішень; прийняття рішень і аналіз конкретних моделей у 

сфері стратегії̈, фінансів та інвестицій, персоналу; ̆ формалізувати 

практичні задачі відповідно до методів теорії прийняття рішень;  

формулювати варіанти вибору (альтернатив) для забезпечення прийняття 

ефективного та адекватного рішення;  формувати систему критеріїв 

досліджуваної ситуації відповідно до мети і завдань дослідження;  

вироблення оптимального рішення або множини ефективних рішень за 

допомогою методів теорії прийняття рішень,  формулювати варіанти 

вибору (альтернатив) для забезпечення прийняття ефективного рішення в 

органах державної влади. 

Програмні результати навчання: 

РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові 

колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для 

їх усунення. 

РН03 Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам 

України в межах своєї професійної компетенції.  

РН04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач публічного управління та адміністрування.  

РН06 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. 

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 

щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз 

і комплексний підхід, а також методи командної роботи.  

РН08 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.  

РН11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій 

управління: людськими ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, 

змінами, якістю. 

РН16 Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і 

принципів в управлінні персоналом з метою забезпечення ефективного 

функціонування суб’єктів управління та адміністрування у конкретних 

практичних ситуаціях. 
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Ключові слова Управління, управлінське рішення, критерій, принципи, ризик, моделі, 

державно-управлінські рішення, ефективність, органи влади. 

Формат курсу Заочний 

 Лекції, семінарські заняття, поточний тест-контроль, заліковий модуль, 

доповідь з індивідуальної науково-дослідної роботи. 

Теми курсу Тема 1. Поняття управлінських рішень. Методологія прийняття 

управлінських рішень 

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

реалізацію технології прийняття управлінських рішень  

Тема 3. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект 

прийняття управлінських рішень. 

Тема 4. Моделі прийняття управлінських рішень в Україні та в світі. 

Тема 5. Державне управління та державно-управлінські рішення 

Тема 6. Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень в органах публічної влади 

Тема 7. Підходи та напрямки вдосконалення та формування програмно-

цільових державно-управлінських рішень. 

Тема 8. Планування нормативно-правових державно-управлінських 

рішень.  

Тема 9. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських 

рішень.  

Тема 10. Ухвалення управлінського рішення керівником організації.  

Тема 11. Підготовка та прийняття управлінських рішень у взаємодії з 

інститутами громадянського суспільства в Україні за допомогою 

електронної демократії.  

Тема 12. Оцінювання управлінських рішень в публічному управлінні.  

Тема 13. Професійна культура та морально-етичні норми керівника у 

виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень.  

Тема 14. Механізми оскарження управлінських рішень громадянами та 

іншими органами публічної влади.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру 

Пререквізити Дисципліна є завершальною нормативною дисципліною та передує 

проходженню виробничої (переддипломної) практики, виконання 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, ситуаційні завдання, робота в малих 

групах, кейс-методи, ділові ігри, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство , навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Наявність ноутбука, проектора, доступ до мережі Internet, звукового 

обладнання, фліпчарт, кольорові маркери. 

 Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних 

систем. 
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Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів Б
а

л
и

 

р
е
й

т
и

н
гу

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі (виконанні залікового модулю, на іспиті). 

20 

3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо 

в картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно 

виконане завдання виставляється 0,1 бала. (максимально 10  0,1 = 1 

бал). 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту 

виставляється 0,3 бала. (максимально 6  0,3 = 1,8 балів). 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді). 
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В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня 1,1 бала: 

(максимально 1,1  2 = 2,2 бали). 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
9-10 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
6-8 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів 

або вимог 
4-5 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних 

рекомендацій 
1-3 

▪ робота не виконана. 0 

5. Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 29 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких 

одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент 

одержує 0,4 бала (максимально 20  0,4 = 8,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з декількома 

варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту 

виставляється 3 бали (максимально 6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 27-29) – практичні завдання з повним 

розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба 

записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії всіх 

розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних показників і 

зробити належні висновки. У разі необхідності розв’язки задач 

супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно оформляти 

відповідно до встановлених вимог. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 8 балів (максимально 3  8,0 = 24,0 

бали) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

 

Поточний та модульний контроль 

Екзамен 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

 

Самостійна 

робота 

студентів 

(20 балів) 

Залік 

по 

модулю 

(5 

балів) 

50 балів 50 балів 

100 балів 

 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за 

поточне оцінювання на семінарських заняттях, оцінки за підсумковий модульний 

контроль, оцінок за СРС та ІНДР та екзамен. Максимальна модульна оцінка 

становить 100 балів. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на семінарських 
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заняттях (поточне тестування), заліковому модулі, захисті ІНДР та перевірки СРС. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. Екзаменаційна оцінка є результатом 

письмового виконання завдань екзаменаційного білету (максимальна 

екзаменаційна оцінка становить 50 балів). 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

 

1. Місце рішення в системі управління.  

2. Суб’єкт та об’єкт управлінського рішення (УР).  

3. Функції рішення в методології та організації процесу управління: 

планування, організування, мотивування, контролювання.  

4. Фактори які впливають на розробку управлінських рішень.  

5. Економічна сутність та форми управлінських рішень.  

6. Основні етапи процесу прийняття управлінських рішень.  

7. Цільова орієнтація УР. Цільові технології розробки управлінських 

рішень: ініціативно-цільові, програмно-цільові і регламентні. Процесорні 

технології.  

8. Системний підхід у прийнятті управлінських рішень.  

9. Основні властивості систем.  

10. Компоненти «чорного ящика» системного підходу до прийняття рішень. 

Вимоги системного підходу до прийняття рішень.  

11. Підготовка, розробки та реалізації УР.  

12. Розробка системи оцінювання управлінського рішення. Аналіз та 

діагностика ситуації  

13. Основні принципи раціональної організації процесу розробки 

управлінських рішень.  

14. Застосування наукових підходів до підготовки, розробки та реалізації 

управлінських рішень.  

15. Методологічні основи підготовки, розробки та реалізації УР. Роль 

економічних законів і наукових підходів у розробці, прийнятті та реалізації 

управлінських рішень.  

16. Методика економічного обґрунтування управлінських рішень щодо 

підвищення якості компонентів системи менеджменту.  

17. Заходи щодо підвищення якості ―входу‖ системи. Основні фактори 

підвищення якості процесу в системі.  

18. Моделювання як метод вирішення складних проблем. Основні види 

моделей та їх характеристика.  

19. Прогнозування як одна із складових процесу управління. Класифікація 

основних методів прогнозування.  

20. Види середовища, в якому приймається управлінське рішення.  

21. Концепція визначеності при розробці та реалізації управлінських 

рішень  

22. Концепція ризику та концепція невизначеності.  

23. Розробка рішень в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз.  

24. Характеристика функцій граничної доходності і граничних витрат при 

розробці управлінських рішень.  

25. Невизначеність і ризик в системі процедур управлінських рішень.  

26. Управлінські ризики при розробці управлінських рішень.  

27. Аналіз послідовності рішення з використанням дерева рішень.  

28. Страхування ризику.  

29. Трансформація ризиків у невизначеність.  
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30. Основні підходи до прийняття рішень в умовах невизначеності.  

31. Критерій рішення Вальда (максі-мін) для оцінки передбачуваних 

стратегій в умовах невизначеності.  

32. Матриця ефективності управлінських рішень в умовах невизначеності.  

33. Організаційні методи зменшення невизначеності.  

34. Влив паніки на управлінські рішення.  

35. Вимоги до оформлення рішень.  

36. Класифікація документів по розробці і реалізації управлінських рішень  

37. Основні вимоги до оформлення документації.  

38. Оцінка документів оформлення рішень за критеріями якості.  

39. Інформаційне забезпечення процесу реалізації рішень.  

40.Класифікація інформації та вимоги до її якості.  

41. Нові інформаційні технології та їх функції у процесі розробки УР.  

42. Помилки керівника при прийнятті рішення: об’єктивні та суб’єктивні.  

43.Професійна відповідальність керівників за управлінські рішення.  

44. Сутність і види відповідальності керівників.  

45. Соціальна та екологічна відповідальність керівника.  

46.Основи професійної, економічної, юридичної, адміністративної, 

екологічної відповідальності керівників при розробці управлінських 

рішень.  

47.Реалізація і контроль виконання прийнятого рішення.  

48. Методи реалізації УР. 

49.Ухвалення рішення особою, що приймає рішення.  

50. Розробка плану дій успішної реалізації управлінських рішень.  

51. Контроль реалізації плану. Аналіз результатів розвитку ситуації після 

управлінських впливів.  

52.Система контролю і мотивації реалізації управлінських рішень.  

53. Вимоги до обліку рішень.  

54. Основні ознаки класифікації контролю реалізації управлінських рішень.  

55.Мотивування у підвищенні ефективності управлінських рішень. Функція 

мотивації реалізації управлінських рішень. 

56. Управлінські рішення в органах місцевого самоврядування  

57. Механізм прийняття рішень в публічному управлінні.  

58. Обґрунтування прийняття ефективних рішень в умовах мінливого 

зовнішнього середовища.  

59. Вплив особистості керівника на процес прийняття рішень  

60. Якість та ефективність управлінських рішень в органах місцевого 

самоврядування.  

61. Якість і ефективність управлінських рішень в органах місцевого 

самоврядування.  

62. Місце і роль людського фактору у процесі прийняття управлінських 

рішень.  

63. Прогнозування у прийнятті управлінських рішень.  

64. Керування процесом управління органах державного і місцевого 

самоврядування.  

65.Принципи та методи оцінки ефективності управлінських рішень в 

публічному управлінні.  

66.Система управління та використання інформаційних технологій в 

публічному управлінні.  

67.Особливості ухвалення організаційних управлінських рішень на 

принципах узгодження інтересів груп економічного впливу.  

68.Моделювання прийняття рішень в публічному управлінні.  

69.Державно – управлінське рішення. 
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70. Види державно – управлінських рішення. 

71. Етапи виконання управлінських рішень. 

72. Організація та контроль виконання управлінського рішення. 

73. Реалізація прийнятих рішень. 

74. Система “ключових показників ефективності в процесі прийняття та 

реалізації рішень.  

75. Забезпечення виконання прийнятих рішень  

76. Моделі процесу управління та діяльності для визначення напрямів 

удосконалення державно-управлінських рішень. 

77. Державно-управлінські рішення та їх класифікація. 

78. Види державно – управлінських рішень 

79. Закономірності, принципи та чинники вибору як підґрунтя державно-

управлінських рішень. 

80. Вимоги до аналітичних документів. 

81. Прийняття правових актів Президента України.  

82. Основні вимоги до прийняття рішення  в державній сфері. 
Дотримання умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі 

ІНДР будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної не доброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її не зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і 

процедури дотримання академічної доброчесності: Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка; Кодекс академічної доброчесності 

Львівського національного університету імені Івана Франка» 

(https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності працівником у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання 

академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
 

 
 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/
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СХЕМА КУРСУ 

Тижден

ь 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1. Поняття управлінських рішень. Методологія прийняття управлінських рішень 

1.Управлінські рішення та їх класифікація.  

2. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

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

технології прийняття управлінських рішень  

1.Основні закони управління, які впливають на прийняття управлінських рішень. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Семінарське заняття 1 

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

технології прийняття управлінських рішень  

1.Основні закони управління, які впливають на прийняття управлінських рішень.  

2. Принципи прийняття управлінських рішень.  

3. Основні методи, які впливають на розробку і реалізацію технології прийняття 

управлінських рішень: методологічні, організаційні, економічні, технологічні, 

соціально-психологічні правові. 

Семінарське 

заняття  

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, 

кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 5. Державне управління та державно-управлінські рішення 

1. Визначення та класифікація державно-управлінських рішень.  

2. Загальна класифікаційна схема державно-управлінських рішень.  

3. Принципи побудови ефективної технології розробки прийняття управлінських 

рішень  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Семінарське заняття 2.  

Тема 6. Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в 

органах публічної влади 

1. Технологія прийняття управлінських рішень.  

2. Організаційні аспекти формування управлінських рішень.  

3. Інструменти обґрунтування управлінських рішень.  

4. Необхідність моделювання. Основні типи моделей, які застосовуються в 

менеджменті. 

 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, 

кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 7. Підходи та напрямки вдосконалення та формування програмно-цільових 

державно-управлінських рішень. 

1. Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінський рішень.  

2. Поняття програми та її основні характеристики.  

3. Методика розробки комплексних програм 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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Згідно з 

розкладом 
Семінарське заняття 3.  

Тема 10. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. Реалізація 

управлінських рішень. 

1. Роль керівника в прийнятті управлінського рішення. 

2. Взаємозв'язок стилю управління керівника та процесу прийняття управлінського 

рішення 

3.Основи контролю реалізації управлінських рішень.  

4. Інструменти та характеристики ефективного контролю реалізації управлінських 

рішень. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, 

кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 11. Прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в 

Україні  

1. Система залучення громадськості у процес прийняття рішень.  

2. Правові основи співпраці на місцях.  

3. Цикл політики та співпраця влади і громадськості на місцевому рівні. 

4. Інструменти співпраці влади та громадськості на місцевому рівні в Україні. 

Лекція  

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Семінарське заняття №4: Заліковий модуль 

 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Перелік питань 

для підсумкового 

контролю 

Засоби 

діагностики знань 

та умінь студентів 

з навчальної 

дисципліни 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 


