
 

Дисципліна Моделі та методи прийняття державно-управлінських рішень 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моделі та методи 

прийняття державно-управлінських рішень» значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін 

як: «Публічне управління та адміністрування», «Управління органами 

публічної влади, державними», «Стратегічне управління та управління 

змінами», 

Що буде вивчатися Організація як об’єкт управління.  Процес управління і управлінські 

рішення. Технології і моделі процесу розробки управлінських рішень. 

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища та їх вплив на 

реалізацію альтернатив. Тема 5. Евристичні методи розробки 

управлінських рішень. Аналітичні методи обґрунтування управлінських 

рішень. Розробка і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності 

і ризику. Методи оцінки рішень. Організація і контроль виконання 

управлінських рішень, система відповідальності 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни обумовлюється 

вивченням комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок 

щодо технології підготовки, прийняття і оцінки ефективності 

управлінських рішень керівником (менеджером) підприємства (фірми); 

широко використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід прийняття 

управлінських рішень..  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.  Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; 

2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові 

колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для 

їх усунення;. 

3. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, 

підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та 

реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур; 

4. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в 

межах своєї професійної компетенції; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо; 

ЗК3. Здатність розробляти та управляти проєктами; 

спеціальні 

СК2. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та інших організацій публічної сфери;  

СК3. 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;  

СК6. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України; 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

 


