
  

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Технологія прийняття рішень у 

публічному управлінні  

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління 

 

Розробник(и) 

Оніщенко Маргарита Леонідівна, доцент, 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 8 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредити ЄКТС,  1 кредит/30 годин К.Р., 

120 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (32 

години лекцій), 56 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов‘язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисциплін: Економіко-

математичні методи», «Статистика», 

«Маркетинг», «Менеджмент» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



3. Мета навчальної дисципліни «Технологія прийняття управлінських рішень у 

публічному управлінні»  - 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. 

4. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Методологія прийняття управлінських рішень 

Методологія та умови прийняття управлінських рішень. Методологічні підходи до 

прийняття управлінських рішень. Основні фактори, що впливають на процес 

прийняття управлінського рішення. 

 

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

прийняття управлінських рішень. 

Основні закони управління, які впливають на прийняття управлінських рішень. 

Принципи прийняття управлінських рішень. Основні методи, які впливають на 

розробку і реалізацію технології прийняття управлінських рішень: методологічні, 

організаційні, економічні, технологічні, соціально-психологічні правові. 

 

Тема 3. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект прийняття 

управлінських рішень. 

Місце людського фактора у процесі прийняття рішень. Психологічний аспект 

прийняття рішень. Особливості стилів прийняття управлінських рішень. 

Неформальні аспекти розробки рішень.  

 

Тема 4. Поняття та класифікація управлінських рішень 

Управлінські рішення та їх класифікація. Основні підходи до прийняття 

управлінських рішень. 

 

Тема 5. Прийняття управлінських рішень в системі управління. Умови прийняття 

управлінських рішень. 

Технологія прийняття управлінських рішень. Організаційні аспекти формування 

управлінських рішень. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

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

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

.Сутність та роль інформації в процесі прийняття рішень.  Інформаційна складова 

процесу прийняття управлінських рішень. Середовище та його вплив на прийняття 

управлінських рішень. Інтегровані інформаційні системи.   Структура та функції 

інформаційних систем..  Геоінформаційні системи 

 

Тема 7. Державне управління та державно-управлінські рішення. 

 Визначення та класифікація державно-управлінських рішень Загальна 

класифікаційна схема державно-управлінських рішень. Принципи побудови ефективної 

технології розробки прийняття управлінських рішень  Ефективність управлінських 

рішень в органах виконавчої влади  

 



Тема 8. Підходи та напрямки вдосконалення та формування програмно-цільових 

державно-управлінських рішень. 

Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінський рішень. Поняття програми та 

її основні характеристики. Методика розробки комплексних програм . 

 

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

Планування в державному управлінні. Основні поняття й принципи стратегічного 

управління та стратегічного планування місцевого розвитку  

Механізм прийняття нормативно-правових актів.  

 

Тема 10. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень. 

Організація та проведення аналізу при підготовці аналітичного документа. 

Основні види аналітичних документів. 

 

Тема 11. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. 

 

Роль керівника в прийнятті управлінського рішення. 

Взаємозв'язок стилю управління керівника та процесу прийняття управлінського 

рішення  

 

Тема 12. Реалізація управлінських рішень та контроль їх виконання. 

Основи контролю реалізації управлінських рішень. Інструменти та характеристики 

ефективного контролю реалізації управлінських рішень. Процедури погодження та 

затвердження рішень в організації. Контроль реалізації управлінських рішень 

 

Тема 13. Визначення напрямів удосконалення державно-управлінських рішень 

Напрями удосконалення прийняття та реалізації управлінських рішень Управлінські 

патології.  

Тема 14. Оцінювання управлінських рішень в публічному управлінні. 

Система “ключових показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації рішень. 

Ефективність реалізації рішень у системі місцевого самоврядування. Система “ключових 

показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації рішень 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Демонструвати знання та розуміння базових принципів 

адміністрування для оцінювання конкретних організаційних сценаріїв, 

дилем управління, управлінських рішень 

РН2. Готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

РН3. 
Використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ. 

РН4. 
Здійснювати дослідницьку та пошукову діяльність в сфері публічного 

управління та адміністрування. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  
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http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4 
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування 

ПРН 8 
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

ПРН 11 
Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки 

і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

ПРН 13 
Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л). 

Тема 1. Методологія прийняття управлінських рішень 

1.Методологія та умови прийняття управлінських рішень.  

2. Методологічні підходи до прийняття управлінських рішень.  

3. Основні фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення. 

 

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. 

 

Тема 3. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект прийняття 

управлінських рішень. 

1.Місце людського фактора у процесі прийняття рішень.  

2. Психологічний аспект прийняття рішень.  

3.Особливості стилів прийняття управлінських рішень. 

4. Неформальні аспекти розробки рішень.  

 

Тема 4. Поняття та класифікація управлінських рішень 

1.Управлінські рішення та їх класифікація.  

2. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 5. Прийняття управлінських рішень в системі управління. Умови прийняття 

управлінських рішень. 

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. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

1. Сутність та роль інформації в процесі прийняття рішень. 

2.   Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень.  

3. Середовище та його вплив на прийняття управлінських рішень. 

4.  Інтегровані інформаційні системи.    

5. Структура та функції інформаційних систем. 

6.  Геоінформаційні системи 

 

Тема 7. 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  

4.  Ефективність управлінських рішень в органах виконавчої влади  

 

Тема 8. 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 . 

 

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

1. Планування в державному управлінні.  

2. Основні поняття й принципи стратегічного управління та стратегічного 

планування місцевого розвитку . 

3. Механізм прийняття нормативно-правових актів.  

 

Тема 10. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень. 

1. Організація та проведення аналізу при підготовці аналітичного документа. 

2. Основні види аналітичних документів. 

 

Тема 11. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. 

1. Роль керівника в прийнятті управлінського рішення. 

2. Взаємозв'язок стилю управління керівника та процесу прийняття 

управлінського рішення  

 

 

 

Тема 12. Реалізація управлінських рішень та контроль їх виконання. 

1.Основи контролю реалізації управлінських рішень.  

2. Інструменти та характеристики ефективного контролю реалізації управлінських 

рішень.  

3. Процедури погодження та затвердження рішень в організації.  

4. Контроль реалізації управлінських рішень 

 

Тема 13. Визначення напрямів удосконалення державно-управлінських рішень 

1. Напрями удосконалення прийняття та реалізації управлінських рішень  

2. Управлінські патології.  

 

Тема 14. Оцінювання управлінських рішень в публічному управлінні. 
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1. Система “ключових показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації 

рішень.  

2. Ефективність реалізації рішень у системі місцевого самоврядування.  

3. Система “ключових показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації рішень 

7.2 Види навчальної діяльності 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (П) 

Тема 1. Методологія прийняття управлінських рішень 

1.Методологія та умови прийняття управлінських рішень.  

2. Методологічні підходи до прийняття управлінських рішень.  

3. Основні фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення. 

Виконання ситуаційно-аналітичних завдань 

 

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. 

Виконання ситуаційно-аналітичних завдань 

 

Тема 3. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект прийняття 

управлінських рішень. 

1.Місце людського фактора у процесі прийняття рішень.  

2. Психологічний аспект прийняття рішень.  

3.Особливості стилів прийняття управлінських рішень. 

4. Неформальні аспекти розробки рішень.  

Виконання ситуаційно-аналітичних завдань 

 

Тема 4. Поняття та класифікація управлінських рішень 

1.Управлінські рішення та їх класифікація.  

2. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 
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Тема 5. Прийняття управлінських рішень в системі управління. Умови прийняття 

управлінських рішень. 

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. 
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Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

1. Сутність та роль інформації в процесі прийняття рішень. 

2.   Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень.  

3. Середовище та його вплив на прийняття управлінських рішень. 



4.  Інтегровані інформаційні системи.    

5. Структура та функції інформаційних систем. 

6.  Геоінформаційні системи 
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Тема 7. 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  

4.  Ефективність управлінських рішень в органах виконавчої влади  
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Тема 8. 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 . 
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Тема 9. Планування нормативно-правових державно-управлінських рішень. 

1. Планування в державному управлінні.  

2. Основні поняття й принципи стратегічного управління та стратегічного 

планування місцевого розвитку . 

3. Механізм прийняття нормативно-правових актів.  
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Тема 10. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень. 

1. Організація та проведення аналізу при підготовці аналітичного документа. 

2. Основні види аналітичних документів. 
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Тема 11. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. 

 

1. Роль керівника в прийнятті управлінського рішення. 

2. Взаємозв'язок стилю управління керівника та процесу прийняття 

управлінського рішення  

 

 

Тема 12. Реалізація управлінських рішень та контроль їх виконання. 

1.Основи контролю реалізації управлінських рішень.  

2. Інструменти та характеристики ефективного контролю реалізації управлінських 

рішень. 

3. Процедури погодження та затвердження рішень в організації. 

4. Контроль реалізації управлінських рішень 
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Тема 13. Визначення напрямів удосконалення державно-управлінських рішень 

1. Напрями удосконалення прийняття та реалізації управлінських рішень  

2. Управлінські патології.  

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Тема 14. Оцінювання управлінських рішень в публічному управлінні. 

1. Система “ключових показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації 

рішень.  

2. Ефективність реалізації рішень у системі місцевого самоврядування.  

3. Система “ключових показників ефективності” в процесі прийняття та реалізації 

рішень. 

Виконання ситуаційно-аналітичних завдань 

7.2 Види навчальної діяльності 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є самостійна робота студента 

(індивід) (СР): 

Включає написання есе за заданою тематикою лекційних матеріалів. 

Завдання для виконання есе: 

1) необхідно опрацювати літературу за запропонованою тематикою; 

2) необхідно брати наукові статті (4-7 статей) за обраною тематикою за 

останні 3- 5 років; 

3) в кінці есе необхідно додати статті на основі, яких було написано есе; 

4) обов‘язково повинні бути посилання на літературу; 

5) науковий стиль викладення матеріалу, наприклад, «Ми вважаємо», «На 

нашу думку».  

Тематика для написання есе 

1. Управлінські рішення в органах місцевого самоврядування 

2. Механізм прийняття рішень в публічному управлінні. 

3. Обґрунтування прийняття ефективних рішень в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. 

4. Вплив особистості керівника на процес прийняття рішень 

5. Якість та ефективність управлінських рішень в органах місцевого самоврядування. 

6. Якість і ефективність управлінських рішень в органах місцевого самоврядування. 

7. Місце і роль людського фактору у процесі прийняття управлінських рішень. 

8. Прогнозування у прийнятті управлінських рішень. 

9. Керування процесом управління  органах державного і місцевого самоврядування. 

10. Принципи та методи оцінки ефективності управлінських рішень в публічному 

управлінні. 

11. Система управління та використання інформаційних технологій в публічному 

управлінні. 

12. Особливості ухвалення організаційних управлінських рішень на принципах 

узгодження інтересів груп економічного впливу. 

13. Моделювання прийняття рішень в публічному управлінні. 

14. Механізми і методи управління в органах місцевої влади 

15. Структурна перебудова системи управління персоналом в органах місцевого 

самоврядування. 

16. Сучасні інформаційні технології в державному управлінні. 

17. Управлінські зв'язки у системі органів виконавчої влади. 

18. Централізація та децентралізація у структурній організації  публічного 

адміністрування. 

19. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних 



адміністрацій. 

20. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв'язків. 

21. Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми реформування. 

22. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями 

регіональної політики. 

23. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади (за сферою 

компетенції). 

24. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної 

влади (за сферою компетенції). 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність та зміст управлінського рішення.  

2. Моделювання систем управління.  

3. Види управлінських рішень.  

4. Підходи до прийняття управлінського рішення. 

5. Етапи прийняття управлінського рішення.  

6. Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.  

7. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.  

8. Аналітичні методи прийняття УР.  

9. Статистично-імовірнісні методи прийняття рішень.  

10. Мережне планування.  

11. Евристичні методи прийняття управлінського рішення.  

12. Експертні методи прийняття управлінських рішень.  

13. Метод сценаріїв та дерева рішень.  

14. Показники та фактори ефективності управлінських рішень.  

15. Контроль реалізації управлінських рішень. 

16. Надайте загальну характеристику евристичних методів прийняття УР.  

17. . Назвіть ключові евристичні методи прийняття УР.  

18. . У чому полягають методи активізації?  

19.  Яким є механізм прийняття УР експертними методами? 

20. . За яких умов експертні методи прийняття УР будуть ефективними? 

21. . У чому полягає метод сценаріїв?  

22. Яким чином дерево рішень сприяє прийняттю УР?  

23. Які фактори відносяться до дальнього оточення зовнішнього середовища 

компанії?  

24. . Які фактори відносяться до ближнього оточення зовнішнього середовища 

компанії?  

25. . Які фактори відносяться до внутрішнього середовища компанії?  

26. . ЯК аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища компанії впливає на 

процес прийняття УР? 

27. . У чому полягає невизначеність та ризик при прийнятті УР? 

28. . Якими є способи зменшення ризику при прийнятті УР?  

29.  Як ризик впливає на ефективність УР? 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 



МН3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

МН4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних засобів 

навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН5. Практико-орієнтоване навчання (індивідуальна або комплексна розрахункова 

робота), використання електронних засобів навчання для отримання зворотного 

зв’язку.  

Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові 

лекції з використанням опорного конспекту; семінарські та практичні заняття: 

розв’язання типових завдань; ділова гра; робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями (написання есе); організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку до практичних занять згідно 

методичних вказівок до практичних занять та організації самостійної роботи студентів. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD<35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в 

процесі виконання завдань для поточного виконання  та  самостійної роботи, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі : 

МО 1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 



МО 2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій; 

МО 3. Виконання та захист контрольної роботи; 

МО 4. Складання комплексних модульних контролів у письмовій формі. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Розподіл рейтингових балів за видами 

навчальної роботи: а) робота на 

аудиторних заняттях (0,12R = 12 балів): 
- лекції: 16 лк.* 0,75 б./лк. = 12 балів 

б) виконання завдань на практичних заняттях: максимально 18 балів (12 завдань по 1,5 

бали). Контроль знань на практичних заняттях проводиться у формі диктантів та 

самостійних робіт. Студент може отримати додаткові 0,5 бали за активну роботу при 

колективному вирішенні задач, але в підсумку не більше 1,5 балів за кожне практичне 

заняття. 

в) виконання самостійної роботи (написання есе) – максимально 10 балів (зараховується 

у II модульному циклі). 

г) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 20 балів (10 балів 
кожний, теоретичне завдання 
– максимум 5 балів; практичне завдання – максимум 5 балів). 

Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 

1-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 

б./м = 25 б. (max) min: 25*0,35 = 8,75 б. 

2-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 б./кр + 

10 б./м = 35 б. (max) min: 35*0,35 = 12,25 б. 

Написання та захист курсової роботи оцінюється 100 балів. 

ДСК: 40 балів 

Форма підсумкового контролю – МА+ДСК. 

2. Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком, рекомендований розподіл 
балів: 

а) виконання контрольної роботи – максимально 20 балів (з них до 10 балів – захист, 2 

бали – за кожне з завдань контрольної роботи; зараховується у II модульному циклі); 

б) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 40 балів (20 балів 

кожний, теоретичне завдання – максимум 10 балів; практичне завдання – максимум 10 

балів); 

в) складання додаткового семестрового контролю – максимум 40 балів. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1.  Прийняття управлінських рішень : 

навчальний посібник [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : 

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

456789/2416 



2. Адміністративний менеджмент для 

магістрів: підручник/за аг. Ред.. О.М. 

Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: 

Університетська книга, 2016.-872с. 

3. Публічна служба в Україні : 

підручник. Малиновський В. Я. – 

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 

– 312 с. ISBN 978-617-7729-02-9. 

4. Публічне управління та 

адміністрування : навч. посібник / 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  

Загальни
й обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практич
ні,  

годин 

Лаборат
орні, 
годин 

Самостійне 
опрацюванн
я матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 
завдання,  

годин          

(із обсягу 
СРС)  

Тема1. Методологія прийняття 

управлінських рішень 8 2 2  4  

Тема 2. Закони, принципи та методи 

що впливають на розробку та 

реалізацію технології прийняття 

управлінських рішень. 

8 2 2  4  

Тема 3. Людина в системі прийняття 

рішень. Психологічний аспект 

прийняття управлінських рішень. 
8 2 2  4  

Тема 4. Поняття та класифікація 

управлінських рішень 8 2 2  4  

Тема 5. Прийняття управлінських 

рішень в системі управління. Умови 

прийняття управлінських рішень. 
8 2 2  4  

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

процесу прийняття управлінських 

рішень. 
8 2 2  

4 

 

Тема 7. Державне управління та 

державно-управлінські рішення. 8 2 2  
4 

 

Тема 8. Підходи та напрямки 

вдосконалення та формування 

програмно-цільових державно-

управлінських рішень. 

8 2 2  

4 

 

Тема 9. Планування нормативно-

правових державно-управлінських 

рішень. 
8 2 2  

4 

 

Тема 10. Аналітичний документ як 

інструмент підготовки управлінських 

рішень. 
8 2 2  

4 

 

Тема 11. Ухвалення управлінського 

рішення керівником організації. 8 2 2  
4 

 

Тема 12. Реалізація управлінських 

рішень та контроль їх виконання 8 2 2  
4 

 

Тема 13. Визначення напрямів 

удосконалення державно-

управлінських рішень 
12 4 4  

4 

 

Тема 14. Оцінювання управлінських 

рішень в публічному управлінні. 10 4 2  

4 

 

Модульний контроль 2  2    



Всього з навчальної дисципліни 120 32 32  56  

 



 



 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ПРН 4 

Знати структуру та 

особливості 

функціонування 

сфери публічного 

управління та 

адміністрування 

 

 

 

 

РН1. Лекції, практичні 
заняття 

 

Лекції, практичні 
заняття та самостійна 
робота студента 

Інтерактивні методи 
навчання, семінари, 
ділові ігри 

Мультимедійні засоби 
та власні мобільні 
пристрої 

МО 1. Опитування 
(письмові) 
викладачем протягом 
лекцій та практичних 
занять; 
МО 2. 
Самооцінювання 
студентами виступів, 
дискусій та 
презентацій; 
МО 3. Виконання та 
захист контрольної 
роботи; 
МО 4. Складання 
комплексних 
модульних контролів 
у письмовій формі 

ПРН 8 

Розуміти та 

використовувати 

технології 

вироблення, 

прийняття та 

реалізації 

управлінських 

РН2. 

Лекції, практичні 
заняття 

 

Лекції, практичні 
заняття та самостійна 

робота студента 

Інтерактивні методи 
навчання, семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійні засоби 
та власні мобільні 

пристрої 

МО 1. Опитування 
(письмові) 
викладачем протягом 
лекцій та практичних 
занять; 
МО 2. 
Самооцінювання 
студентами виступів, 
дискусій та 



рішень. презентацій; 
МО 3. Виконання та 
захист контрольної 
роботи; 
МО 4. Складання 
комплексних 
модульних контролів 
у письмовій формі 

ПРН 11 

Уміти здійснювати 

пошук та 

узагальнення 

інформації, робити 

висновки і 

формулювати 

рекомендації в 

межах своєї 

компетенції 

РН3. 

Лекції, практичні 
завдання  

Лекції, практичні 
завдання , самостійна 

робота студента 

Семінари,  ділові ігри, 
самостійна робота 

студента 

Мультимедійні засоби 
та власні мобільні 
пристрої 

МО 1. Опитування 
(письмові) 
викладачем протягом 
лекцій та практичних 
занять; 
МО 2. 
Самооцінювання 
студентами виступів, 
дискусій та 
презентацій; 
МО 3. Виконання та 
захист контрольної 
роботи; 
МО 4. Складання 
комплексних 
модульних контролів 
у письмовій формі 

ПРН 13 

Використовувати 

методи аналізу та 

оцінювання 

програм сталого 

розвитку 

.РН4 

Лекції, практичні 
заняття 

 

Лекції, практичні 
заняття та самостійна 

робота студента 

Інтерактивні методи 
навчання, семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійні засоби 
та власні мобільні 

пристрої 

МО 1. Опитування 
(письмові) 
викладачем протягом 
лекцій та практичних 
занять; 
МО 2. 
Самооцінювання 
студентами виступів, 
дискусій та 
презентацій; 
МО 3. Виконання та 
захист контрольної 
роботи; 



МО 4. Складання 
комплексних 
модульних контролів 
у письмовій формі 

 



 

 

 

 


