
Анотація з дисципліни 

 

Дисципліна Технологія прийняття рішень у публічному управлінні 

Рівень перший (бакалаврський) рівень 

Семестр 6 семестр 

Лектор Оніщенко Маргарита Леонідівна 

Мова викладання українська  

Відповідність 

навчальному 

плану 

Обов’язкова/Вибіркова 

Кількість кредитів 5 кредитів  ECTS 

Робоча програма 150 годин,  іспит 

Рекомендовані 

передумови 

(компетенції) 

Базові знання щодо даної дисципліни: компетентності, отримані у результаті 

вивчення дисциплін: «Економіко-математичні методи», «Статистика», 

«Маркетинг», «Менеджмент» 

Мета Метою викладання дисципліни «Технологія прийняття управлінських рішень у 

публічному управлінні»  є формування системних знань в області прийняття 

управлінських рішень  в органах публічної влади, шляхом вивчення 

функціональної схеми процесу прийняття рішень, елементів невизначеності в 

умовах проведення реформування, шляхом застосовності  управлінських 

технологій, а також формування практичних навичок прийняття ефективних 

рішень, використовуючи вивчені методи.  Студенти отримають здатність до 

обґрунтування і прийняття управлінських рішень в трансформаційних умовах 

невизначеності та ризику та оцінювання їх ефективності в органах публічної 

влади. 

Цілі 

модуля/Результати 

навчання 

1) здатність досліджувати системи різних класів та природи з виділенням 

процесу функціонування об’єкта та його первинної структури; 

2) здатність проводити повний цикл системного аналізу та здійснювати 

системне передбачення стану будь-якого об’єкту; 

3) здатність моделювати системи різних класів і типів та експериментально їх 

випробовувати; 

4) здатність до постановки системних задач, проведення системного 

проектування і аналізу організації, її системного планування.  

Зазначені результати навчання з дисципліни реалізують такі загальні та фахові 

компетентності зі спеціальності: 

1) здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними  явищами та процесами. 

2) здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 

предметної області і професії державного службовця. 

здатність визначати та описувати характеристики організації. 



 

Зміст модуля 

(Перелік тем) 

Тема1. 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. Поняття та класифікація управлінських рішень 

Тема 5. Прийняття управлінських рішень в системі управління. Умови 

прийняття управлінських рішень. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Тема 7. Державне управління та державно-управлінські рішення. 

Тема 8. Підходи та напрямки вдосконалення та формування програмно-

цільових державно-управлінських рішень. 

Тема 9. Планування нормативно-правових державно-управлінських рішень. 

Тема 10. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських 

рішень. 

Тема 11. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. 

Тема 12. Реалізація управлінських рішень та контроль їх виконання 

Тема 13. Визначення напрямів удосконалення державно-управлінських рішень 

Тема 14. Оцінювання управлінських рішень в публічному управлінні. 


