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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни сформувати в студентів
потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління,
оволодіння технологією прийняття ефективних управлінських рішень в
обсязі класифікаційних вимог до фахівця.
Завдання навчальної дисципліни «Розробка та прийняття
управлінських рішень» формуються на основі структурування мети і
включають:
- формування уявлення про теоретичні основи прийняття рішень;
- ознайомлення з теоретичними знаннями та практичними навичками
розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень як основного
елемента професійної діяльності державного службовця, ефективного
менеджера;
- виробити вміння ідентифікації та класифікації проблем організації;
- набуття навичок вибору найбільш раціональних методологічних та
організаційних схем, розробки прийняття і реалізації рішень, вміння аналізу
альтернатив дій;
- вивчити моделі, методи, алгоритми та детермінанти (фактори)
прийняття рішень;
- вивчити вплив зовнішнього середовища на реалізацію альтернатив;
- вміти застосовувати критерії розробки і вибору рішень в умовах
невизначеності та ризику;
- вміти обґрунтовувати ефективність рішень;
- опанувати інноваційними підходами прийняття творчих
нестандартних (унікальних) рішень.
Тривалість: 4 кредити ЄКТС/120 годин. Заочна форма навчання (лекції 6
год., семінарські заняття 6 год., самостійна робота 78 год.)
Форми та методи навчання: дистанційні та змішані, групові (семінарські
заняття); бінарні, частково-пошукові та інтерактивні методи навчання.
Система поточного контролю: відвідування занять; виконання самостійної
роботи; робота на семінарських заняттях; виконання завдань дистанційного
курсу.
Система підсумкового контролю: семестровий контроль у формі заліку.
Пререквізити (Prerequisite). Навчальна дисципліна «Розробка та
прийняття управлінських рішень» пов’язана та базується на теоретичних
положеннях навчальних дисциплін «Логіка», «Політологія», «Соціологія»,
«Основи економічної теорії», «Адміністративне право», «Управління
національної поліцією», «Публічне адміністрування», «Публічна служба»,
«Державне та регіональне управління», «Управлінський контроль в публічній
сфері», «Правове регулювання державної антикорупційної політики.
Корупційні ризики».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («hard skills»)
Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти магістра зі

спеціальності 08 Право
ПРН08.
Уміти
здійснювати ЗК02.
Здатність
працювати
в
ефективну
комунікацію, команді, мотивувати людей та
аргументувати
свою
позицію, рухатися до спільної мети, бути
використовувати
сучасні лідером,
діяти
соціально
інформаційні
та
комунікаційні відповідально та свідомо.
технології у сфері публічного ЗК04. Здатність удосконалювати й
управління та адміністрування на розвивати
професійний,
засадах соціальної відповідальності, інтелектуальний і культурний рівні.
правових та етичних норм.
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК08. Формування «soft skills»:
– індивідуальних:
властивість
приймати рішення та вирішувати
проблеми; позитивне мислення та
оптимізм;
– комунікативних:
креативність;
логіка; зрозуміло формувати думки;
відповідати
аргументовано,
зрозуміло, вчасно і ввічливо;
– управлінських: уміння вирішувати
проблемні ситуації.
ФК02.
Здатність
організовувати
діяльність
органів
публічного
управління та інших організацій
публічної сфери.
ПРН10.
Представляти
органи ЗК01. Здатність до абстрактного
публічного управління й інші мислення, аналізу та синтезу.
організації публічної сфери та ЗК04. Здатність удосконалювати й
презентувати для фахівців і широкого розвивати
професійний,
загалу результати їх діяльності.
інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК08. Формування «soft skills»:
– індивідуальних:
властивість
приймати рішення та вирішувати
проблеми; позитивне мислення та
оптимізм;
– комунікативних:
креативність;
логіка; зрозуміло формувати думки;
відповідати
аргументовано,
зрозуміло, вчасно і ввічливо;
управлінських: уміння вирішувати
проблемні ситуації.
ФК01.
Здатність
налагоджувати
соціальну
взаємодію,

співробітництво, попереджати
розв’язувати конфлікти.
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Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми
Види робіт
Завдання самостійної
роботи в розрізі тем
1.
Стратегічні рішення та
ТЕМА 1.
Лекція (онлайн):
області їх прийняття
Поняття
та законспектувати основні
2.
Структурованість
класифікація
положення, скласти
управлінських рішень
управлінських
узагальнюючу структурну
3.
Залежність
рішень
блок-схему за темою лекції.
управлінських рішень від
Семінарське заняття: тези
внутрішнього
стану
виступів на основі навчальних організації
4.
Прийняття
питань тем, аналіз ключових
управлінських
рішень
у
понять теми, навчальна
різних умовах середовища
дискусія, аналіз прикладів
5.
Основний
зміст
практичного досвіду в межах
управлінських
рішень:
спеціальності.
економічний, організаційний,
правовий,
технологічний,
соціальний.
6.
Системний
та
ситуаційний
підходи
до
управлінських рішень

Тема
2.
Прийняття
управлінських
рішень у системі
управління.
Умови
прийняття
управлінських
рішень.

Тема 3. Сучасні
методи
прийняття
управлінських
рішень та їх

Лекція (онлайн):
законспектувати основні
положення, скласти
узагальнюючу структурну
блок-схему (порівняльну
таблицю) за темою лекції.
Семінарське заняття: тези
виступів на основі навчальних
питань тем, аналіз ключових
понять
теми,
аналіз
(порівняльний
аналіз)
принципів та типів кадрової
політики, впливу кадрової
політики на кадровий процес,
оцінки ефективності кадрової
політики організації.
Лекція
(онлайн):
законспектувати
основні
положення,
скласти
узагальнюючу
структурну
блок-схему за темою лекції.
Семінарське
заняття:
тези

Визначення
та
діагностика проблеми.
2.
Збір
та
аналіз
інформації.
Види
спотворень інформації.
3.
Технології
реалізації управлінських
рішень
4.
Документування
процесу
реалізації
управлінських рішень
5. Організація виконання
управлінських рішень
1.

Алгоритм
прийняття рішень або
«дерево» рішень і аналіз
їх чутливості
2.
Прийняття рішень в
умовах невизначеності
1.

особливості.
Відповідальність
за прийняття та
реалізацію
управлінські
рішення.

виступів на основі навчальних 3.
Прийняття рішень в
питань теми, аналіз ключових умовах ризику
понять теми, організаційно- 4.
Помилки керівника
функціональної
структури, при прийнятті рішення.
навчальна дискусія.
5.
Суб’єктивні
та
об’єктивні помилки.
6.
Відповідальність за
прийняття управлінські
рішення.
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної
дисципліни  ПК (ноутбук/планшет), пакет програмних продуктів Microsoft
Office, мультимедійний проєктор, інформаційно-комунікаційні технології
навчання (електронна пошта, форум, чат, відео-конференція в он-лайн
режимі, блог, середовище Classroom, сервіс Zoom.us для проведення он-лайн
занять, соціальні мережі та Viber, платформа Moodle для дистанційних курсів
та інші у період обмежувальних протиепідемічних заходів з елементами
дистанційного та змішаного навчання).
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання, критеріїв
допуску до семестрового контролю здійснюються відповідно до вимог
Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії
внутрішніх справ за обов’язкової умови забезпечення аутентифiкацiї
здобувача вищої освіти. Терміни виконання письмових робіт визначаються
тематичним планом (індивідуальним планом здобувача вищої освіти)
відповідно до розкладу навчальних занять та є однаково прийнятними для
всіх форм здобуття вищої освіти. Поточний контроль здійснюється
провідними науково-педагогічним(и) працівником(ами) під час навчальних
занять, які закріплені за зазначеною навчальною дисципліною відповідно до
тематичного плану. До семестрового контролю з конкретної навчальної

дисципліни здобувач вищої освіти допускається у разі виконання всіх видів
робіт, передбачених навчальним планом на семестр для цієї дисципліни.
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
Політика щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти здійснюються відповідно до вимог Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії
внутрішніх справ.
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf
Політика щодо академічної доброчесності: відповіді (усні або
письмові) під час проведення начальних занять, списування або виконання
письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім
дозволених для використання, забороняється. Під час складання заліку
використовувати підручники (їх ксерокопії) та мобільні девайси не
дозволяються. Користуватися допомогою сторонніх осіб для виконання
завдань дистанційного курсу заборонено. Здобувачі вищої освіти мають
поважати авторські права та недопущення академічного плагіату в усіх видах
наукової, науково-методичної та навчальної діяльності, дотримуватися
принципів академічної доброчесності, правил академічної етики,
інформаційної культури та підвищення відповідальності за дотриманням
норм цитування відповідно до вимог законодавства про вищу освіту
загальнодержавного рівня та рівня Академії.
https://www.naiau.kiev.ua/files/dobrochesnist/polozh_26072019.pdf
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим
відповідно до вимог нормативних документів НАВС з організації освітнього
процесу. У період обмежувальних протиепідемічних заходів навчання
здійснюється із використанням дистанційних технологій за погодженням із
Вченою радою НАВС та за обов’язкової умови забезпечення аутентифiкацiї
здобувача вищої освіти.
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється
з дотриманням основних нормативних документів Національної академії
внутрішніх справ: Положення про розроблення програм навчальних
дисциплін і силабусів у Національній академії внутрішніх справ, Положення
про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти в НАВС, Положення про змішане навчання в НАВС, Положення про
екзаменаційну комісію в НАВС, Положення про дистанційне навчання в
НАВС, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в НАВС Положення про організацію освітнього процесу в НАВС
https://okop.naiau.kiev.ua/l%D1%96ve-menyu/normativno-pravovezabezpechennya-navchalnogo-proczesu/nacz%D1%96onalno%D1%97akadem%D1%96%D1%97-vnutr%D1%96shn%D1%96x-sprav.html
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Оцінка в Оцінка за національною Оцінка за шкалою ECTS
балах
шкалою
Оцінка
Пояснення
90-100
85–89
75–84
66–74
60–65
35–59
1–34

відмінно

задовільно

A
B
С
D
E

незадовільно

Fx
F

добре

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу
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