
 

1 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Кіровоградський національній технічний університет 

Кафедра економіки праці та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Методичні вказівки до вивчення курсу 

для магістрів спеціальності 8.000007 

“Адміністративний менеджмент” 

 

 

 

 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри 

“Економіка праці та менеджмент” 

Протокол № 7 від 15 грудня 2011 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоград 

2012 



 

2 

Правове забезпечення управлінських рішень. Методичні 

вказівки до вивчення курсу для магістрів спеціальності 8.000007 

“Адміністративний менеджмент” /уклад. Г.Т. Костромін, - 

Кіровоград: КНТУ, 2012р., – 28с. 

 

 

 

Укладач: 

Костромін Геннадій Тимофійович – 

кандидат економічних наук, доцент 

 

Рецензент: 

Фільштейн Леонід Михайлович – 

доктор економічних наук, професор 



 

3 

Розділ 1. 

1.1 Мета і завдання дисципліни. 

Забезпечити вивчення теоретичних і методичних 

нормативно-правових основ державного управління, правового 

регулювання управлінської діяльності, системи законодавства 

України та правового регулювання адміністративних, трудових та 

цивільних відносин при реалізації управлінських рішень; 

законодавче обґрунтування способів реалізації управлінських 

рішень, а також правовий статус органів державного управління та 

їх повноваження. 

Ознайомитися з нормативно-правовою основою 

функціонування органів державного управління як на 

центральному, так і на регіональному рівнях, орієнтуватися в 

системі органів державного управління, їх повноваженнях, вміти 

використовувати нормативно-правовому базу, що регулює 

прийняття управлінських рішень, визначити роль і місце 

Державного службовця в системі органів державного управління. 

В результаті вивчення курсу магістранти повинні знати: 

- теоретичні та методичні основи правового регулювання 

управлінської діяльності; 

- систему чинного законодавства та інших нормативно-

правових актів, що забезпечують прийняття управлінських рішень; 

- правове регулювання адміністративних, трудових та 

цивільних відносин при реалізації управлінських рішень. 

Магістрант повинен вміти: 

- самостійно давати правову оцінку прийнятих правових 

рішень; 

- робити законодавче обґрунтований вибір способу реалізації 

управлінських рішень; 

- орієнтуватися в системі органів державного управління, їх 

повноваженнях; 

- запобігати порушення законодавства, вибирати 

найоптимальнішу тактику поведінки в стосунках з державними 

органами, юридичними особами та працівниками; 

- використовувати нормативно-правову базу, що регулює 

прийняття управлінських рішень. 
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Розділ 2 

Структура дисципліни 

1.2. Розподіл навчальних годин 
Кількість годин 

В тому числі 
№ 

п/п 
Тема 

Всього 

ЛК СР 
 І Теоретичні та методичні основи правового 

регулювання управлінських рішень 

 

1. 

2. 

Предмет, метод і завдання курсу 

Система законодавства України - правове 

регулювання адміністративних, трудових та 

цивільних відносин 

4 

10 

2 

2 

2 

8 

3. 

4. 

Сутність управлінських рішень. Класифікація 

видів управлінськихрішень і • їх специфічні 

особливості 

Методи прийняття управлінських рішень 

6 

 

6 

2 

 

2 

4 

 

4 

 П Питання правового забезпечення

управлінських рішень на різних рівнях

управління 

 

5. Правове забезпечення центральними органами 

державного управління законодавства при 

прийнятті управлінських рішень (на прикладі 

Мінпромполітики України) 

4 2 2 

6. Повноваження регіональних органів державного 

управління та місцевого самоврядування при 

прийнятті управлінських рішень в сфері 

управління соціально-економічним розвитком 

підвідомчих територій 

12 4 8 

 - місцевих державних адміністрацій 6 2 4 

 - органів місцевого самоврядування 6 2 4 

7. III Правове забезпечення управлінських 

рішень в практиці управлінської діяльності 

керівників підприємств 

6 2 4 

Попередження порушень чинного законодавства 

державним службовцем при прийняті 

управлінських рішень 

6 2 4 8. 

Всього 54 18 36 

Контроль – залік 
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Розділ 3 

 

1.3. Теми та їх зміст 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. 

 

Наукові основи правового регулювання управлінських 

рішень. Предмет, структура, метод і методологія курсу. 

 

Тема 2. Система законодавства України - правове 

регулювання адміністративних, трудових та цивільних 

відносин. 

 

Нормативно-правові основи державного управління. 

Конституційні принципи державного управління. Законодавче 

обґрунтування способів реалізації управлінських рішень. 

Основні джерела і нормативно-правові акти адміністративного 

управління. Основні закони, що регулюють державне 

управління в Україні. 

 

Тема 3. Сутність управлінських рішень. Класифікація 

видів управлінських рішень і їх специфічні особливості. 

 

Сутність управлінського рішення. Вимоги до технології 

менеджменту. Фактори, котрі визначають якість управлінських 

рішень. Класифікація видів управлінських рішень. Особливості 

прийняття групових (колективних) управлінських рішень. 

Індивідуальні управлінські рішення. Взаємозв’язок якості і 

законності прийняття управлінських рішень з стилем і методами 

діяльності керівника. 

 

Тема 4. Методи прийняття управлінських рішень. 

 

Етапи процесу прийняття управлінських рішень. Система 

методів прийняття управлінських рішень. Метод “Дельфі”. 

Сутність метода, заснованого на інтуїції керівника. Метод, 
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заснований на понятті “здорового глузду”. Метод, заснований на 

науково-технічному підході. Експертний метод обґрунтування 

управлінських рішень. Метод “сценаріїв”. Метод контролю за 

реалізацією рішень. Вибір найбільш оптимального методу 

прийняття управлінських рішень. Методи вибору критеріїв 

ефективності управлінських рішень. 

 

Тема 5. Правове забезпечення центральними органами 

державного управління законодавства при прийнятті 

управлінських рішень (на прикладі Мінпромполітики України). 

 

Основні завдання і повноваження Мінпромполітики 

України. Функції Міністерств. Основні права Міністерства. 

Відповідальність Міністерства. Форми і методи правового 

забезпечення законності при прийнятті апаратом Міністерства 

управлінських рішень. 

 

Тема 6. Повноваження регіональних органів державного 

управління і місцевого самоврядування при прийнятті 

управлінських рішень в сфері управління соціально-економічним 

розвитком підвідомчих територій. 

 

а) Місцевих державних адміністрацій. 

Місце місцевих державних адміністрацій в системі 

органів виконавчої влади. Повноваження місцевих державних 

адміністрацій. Основні галузеві повноваження місцевих 

державних адміністрацій. Правові відносини з Президентом 

України, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями. Відповідальність місцевих 

державних адміністрацій та їх посадових осіб при прийнятті 

управлінських рішень; 

б) Органів місцевого самоврядування. 

Організаційно-правова основа місцевого самоврядування: 

повноваження сільських, селищних, міських рад; повноваження 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; 
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повноваження сільського, селищного, міського голови; 

повноваження районних та обласних рад. Відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування при 

прийняті управлінських рішень. 

 

Тема 7. Правове забезпечення управлінських рішень в 

практиці управлінської діяльності керівників підприємств. 

 

Законодавче забезпечення діяльності підприємств в 

Україні. Права підприємства у виробничо-господарської 

діяльності. Правові відносини підприємства і держави, а також з 

місцевими органами державного управління. Правове 

регулювання взаємовідносин адміністрації підприємства і 

трудового колективу. Відповідальність підприємства. 

 

Тема 8. Попередження порушень чинного законодавства 

державними службовцями при прийнятті управлінських рішень. 

 

Державна служба і державні службовці. Правовий статус 

державних службовців державних органів та їх апарату. 

Відповідальність державних службовців за порушення 

законодавства при прийняті управлінських рішень. 
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Розділ 4. 

1.4. Зміст та методичні вказівки до вивчення тем курсу 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. 

 

Наукові основи правового регулювання управлінських 

рішень. Предмет, структура, метод і методологія курсу. 

 

Методичні вказівки: 

При вивчені даної теми необхідно насамперед розумінь, 

що прийняття рішення - це основа управління будь-яким 

соціально-економічним процесом як в сфері діяльності органів 

державного управління, так і на рівні підприємства будь-якій 

формі власності. Разом з тим процес прийняття рішень - це 

творчий процес, це серія правильних рішень з кількох 

альтернативних можливостей які обирає керівник для цілей 

організацій в цей час, в цьому місці, тобто як планувати, 

організовувати, мотивувати і контролювати той чи інший 

процес. 

Для менеджера будь-якого рівня прийняття рішень - це 

постійна і досить відповідальна робота. Тому одним із 

показників діяльності менеджера є його здатність приймати 

правильні рішення, з усіх функцій управління (планувати, 

організовувати, мотивувати і контролювати). 

Разом з тим необхідно знати, що науковий підхід при 

прийняті управлінських рішень на будь-якому рівні управлінні 

потребує достатніх знань загальної теорії управління, основ 

менеджменту, і наукових методів прийняття управлінських 

рішень, правових і законодавчих актів, регулюючих діяльність 

будь-якого органа державного управління, і суб’єктів 

господарської діяльності. 

Тому, методологічною основою курсу є комплекс 

наукових знань про загальні закономірності розвитку соціально-

економічних, технічних і виробничих систем, принцип загальної 

теорії систем, загальній теорії управління, в тому числі і основ 

адміністративного менеджменту. 
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Тема 2. Система законодавства Україн - правове 

регулювання адміністративних, трудових та цивільних 

відносин. 

 

Нормативно-правові основи державного управління. 

Конституційні принципи державного управління. Законодавче 

обґрунтування способів реалізації управлінських рішень. 

Основні джерела і нормативно-правові акти адміністративного 

управління. Основні,закони, що регулюють державне 

управління в Україні. 

 

Методичні вказівки: 

Вивчення даної теми повинно починатися з опрацювання 

нормативно-правових основ державного управління. Основою є 

Конституційні принципи державного управління. В Конституції 

України чітко вказані структура і повноваження усіх органів 

державного управління. Основними законами і нормативно-

правовими документами в сфері державного управління є: 

Конституція України; 

- Закони України; 

- Постанови Верховної Ради України; 

- Укази Президента України; 

- нормативні акти (Постанови) Кабінету Міністрів України; 

- нормативні акти, прикази, постанови і інструкції 

центральних органів виконавчий влади (в межах їх 

компетенції); 

- нормативні акти державних органів регіонального 

управління і органів місцевого самоврядування. 

Магістр повинен знати також основні закони, що 

регулюють державне управління в Україні і здійснюють правове 

регулювання адміністративних, трудових та цивільних відносин. 

До них відносяться: 

1. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. 

2. Укази Президента України “Про положення про 

Міністерства”. 

3. Закон України “Про місцеве самоврядування в 
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Україні” 

4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. 

5. Закон України “Про державну службу”. 

6. Закон України “Про підприємство в Україні”. 

Менеджери всіх рівнів управління при прийнятті 

управлінських рішень повинні забезпечити додержування вимог 

вказаних нормативно-правових актів. 

 

Тема 3. Сутність управлінських рішень. Класифікація 

видів управлінських рішень і їх специфічні особливості. 

 

Сутність управлінського рішення. Вимоги до технології 

менеджменту. Фактори, котрі визначають якість управлінських 

рішень. Класифікація видів управлінських рішень. Особливості 

прийняття . групових (колективних) управлінських рішень. 

Індивідуальні управлінські рішення. Взаємозв’язок якості і 

законності прийняття управлінських рішень з стилем і методами 

діяльності керівника 

 

Методичні вказівки: 

При вивчення даної теми варто усвідомити, що 

управлінське рішення - це результат конкретної управлінської 

діяльності керівника (менеджера), а прийняття управлінського 

рішення є основою, управління. Технологія менеджменту 

розглядає управлінське рішення як процес, що складається з 3-х 

стадій: 

- підготовка рішення; 

- прийняття рішення; 

- реалізація рішення. 

Варто також чітко знати, що розробка і прийняття рішень 

- це творчій процес у діяльності керівника будь-якого рівня, що 

включає: 

- розробку і постановку мети; 

- вивчення проблеми на основі інформації, що 

отримується; 

- вибір і обґрунтування критеріїв ефективності і 
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можливих наслідків прийнятих рішень; 

- обговорення з фахівцями можливих варіантів 

вирішення проблеми (задачі); 

- вибір і формулювання оптимального рішення; 

- прийняття рішення; 

- конкретизацію рішень для його виконавців. 

Необхідно знати методи прийняття рішень і вимоги до 

технології менеджменту. 

При вивченні факторів, що впливають на якість 

управлінського рішення, потрібно знати, що вони поділяються 

на 2 групи: 

1. Фактори розробки рішень. 

2. Фактори успішного його здійснення. 

Необхідно знати і класифікацію управлінських рішень. 

Вони зокрема, класифікуються: 

- за функціональним змістом; 

- за організацією розробки; 

- за тривалістю здійснення; 

- за сферою діяльністю; 

- за широтою проблематики; 

- за причинами виникнення; 

а також за деякими іншими ознаками. 

Варто уважно розібратися із залежністю якості 

управлінського рішення від стилю діяльності керівника, системи 

методів і прийомів в його роботі. 

При вивченні особливостей прийнята групових 

(колективних) і індивідуальних управлінських рішень, 

необхідно звернути увагу на те, що якість прийнята 

індивідуального управлінського рішення в значному ступені 

визначається стилем керівника, формами і методами його 

роботи, власними якостями і другими факторами. 

Колективне або групове управлінське рішення може не 

допустити помилки і на цій основі знизити рівень ділового 

ризику про прийняття рішення. 

При вивченні управлінського контролю необхідно чітко 

знати функції контролю, його дві форми: фінансову й 
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адміністративну, а також зрозуміти головне, що управлінський 

контроль покликаний забезпечувати правильну оцінку реальної 

ситуації і тим самим створювати передумови для успішної 

реалізації управлінських рішень. 

 

Тема 4. Методи прийняття управлінських рішень. 

 

Етапи процесу прийняття управлінських рішень. Система 

методів прийняття управлінських рішень. Метод Дельфі. 

Сутність метода, заснованого на інтуїції керівника. Метод, 

заснований на понятті “здорового глузду”. Метод, заснований на 

науково-технічному підході. Експертний метод обґрунтування 

управлінських рішень. Метод “сценаріїв”. Метод контролю за 

реалізацією рішень. Вибір найбільш оптимального методу 

прийняття управлінських рішень. Методи вибору критеріїв 

ефективності управлінських рішень. 

 

Методичні вказівки: 

При вивченні даної теми магістрант повинен знати 

основні вимоги до управлінських рішень. До них відносяться: 

- ефективність; 

- економічність; 

- своєчасність; 

- обґрунтованість ; 

- реальність. 

Всі ці вимоги повинен знати менеджер при виробітки і 

прийнятті управлінських рішень. Технологія цього процесу, 

включає в себе слідуючи етапи: 

- виробітку і постановку мети; 

- вивчення проблеми на основі отриманої інформації; 

- вибір обґрунтованих критеріїв ефективності і можливих 

наслідків прийнятих рішень; 

- обговорення з спеціалістами можливих альтернативних 

варіантів рішення проблеми; 

- вибір і формування оптимального рішення; 

- прийняття рішення; 
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- конкретизація рішень для його виконавців; 

Магістрант повинен знати, що для правового 

забезпечення ефективності і реальності прийнятих 

управлінських рішень є система методів їх прийняття. 

До цієї системи відноситься: 

1. Група експертних методів обґрунтування 

управлінських рішень. Експертні оцінки розглядаються як 

особистий вид кількісних і якісних характеристик окремих 

сторін соціально-економічних і психологічних явищ і процесів. 

Вони визначаються на основі індивідуальних або колективних, 

думок висловлених експертами (науковцями або спеціалістами - 

практикам). До цієї групи методів відносяться: 

- метод номінальної групової техніки; 

- метод “Дельфі”; 

- метод розумної атаки; 

До других методів прийняття управлінських рішень 

відносяться: 

- метод, оснований на інтуїції менеджера, яка 

обумовлена наявністю у нього раніше накопленого досвіду і 

знання. 

- метод, оснований на науково-технічному підході, 

припущений вибір оптимального рішення на основі 

опрацювання великої кількості інформації, яка допомагає 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

- метод, оснований на понятті “здорового глузду”, коли 

менеджер (або керівник), приймають рішення, обґрунтовує його 

послідовними доказами, зміст яких оперяється на накопичений 

їм практичний досвід. 

Є і другі методи, зокрема методи моделювання і 

прогнозування і ряд інших. 

Магістрант повинен їх знати і вміло використовувати в 

практичній діяльності. 
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Тема 5. Правове забезпечення центральними органами 

державного управління законодавства при прийнятті 

управлінських рішень (на прикладі Мінпромполітики України). 

 

Основні завдання і повноваження Мінпромполітики 

України. Функції Міністерства. Основні права Міністерства. 

Відповідальність Міністерства. Форми і методи правового 

забезпечення законності при прийнятті апаратом Міністерства 

управлінських рішень. 

 

Методичні вказівки. 

Вивчаючи цю тему на прикладі одного з ведучих 

центральних органів державного управління - Міністерства 

промислової політики України потрібно перш за все вивчити 

“Положення” про це 

Міністерство, де чітко вказані основні задачі, функції і 

права Міністерства. Основним завданнями Міністерства є: 

- підготовка пропозицій по формуванню державної 

промислової політики; 

- підготовка пропозицій по удосконаленню механізму 

державного функціонування промислового сектора економіки 

України; 

- реалізація державної програми розвитку промисловості 

України; 

- визначення напрямків розвитку науково-технічного 

потенціалу промислового сектора економіки України; 

- участь в розробці і реалізації державної регіональної 

промислової політики і ряд інших. 

Вивчаючи функції Міністерства, необхідно звернути 

увагу на те, що в умовах ринкової економіки вони суттєво 

змінились, що необхідно врахувати при прийнятті 

Міністерством і його апаратом управлінських рішень. Робітники 

Міністерства неповинні вмішуватися в оперативне управління 

господарської діяльносте підприємств, не приймати рішень, які 

торкаються якості продукції,матеріально-технічного 

забезпечення підприємств, і ряд інших. 
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Необхідно також знати, що для правого забезпечення 

управлінських рішень, прийнятих Міністерством і 

додержування, законодавства, по-перше є спеціальні юридичні 

служби, а по-друге - всі нормативно-правові акти, прийняті 

Міністерством, підлягають реєстрації в установчому 

законодавством порядку. 

Крім того, всі робітники апарата Міністерства повинні 

чітко знати свої права, обов’язки і відповідальність у випадках 

прийняття не законних рішень і в своїй діяльності чітко 

керуватися Законом України “Про державну службу”. 

 

Тема 6. Повноваження регіональних органів державного 

управління і місцевого самоврядування при прийнятті 

управлінських рішень в сфері управління соціально-економічним 

розвитком підвідомчих територій. 

 

а) Місцевих державних адміністрацій. 

Місце місцевих державних адміністрацій в системі 

органів виконавчої влади. Повноваження місцевих державних 

адміністрацій. Основні галузеві повноваження місцевих 

державних адміністрацій. Правові відносини з Президентом 

України, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями. 

Відповідальність місцевих державних адміністрацій та їх 

посадових осіб при прийнятті управлінських рішень; 

б) Органів місцевого самоврядування. 

Організаційно-правова основа місцевого самоврядування: 

повноваження сільських, селищних, міських рад; повноваження 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; 

повноваження сільського, селищного, міського голови; 

повноваження районних та обласних рад. Відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування при 

прийняті управлінських рішень. 
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Методичні вказівки 

При вивченні даної теми слід пам’ятати, що органи 

місцевого самоврядування і місцеві державні адміністрації при 

прийнятті управлінських рішень з питань соціально-

економічного розвитку підвідомчих територій повинні строго 

керуватися Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” і Законом України “Про місцеві державні 

адміністрації”. 

Основні завдання місцевих державних адміністрацій 

наступні: 

- виконання Конституції, Законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади; 

- законність і порядок, підтримка прав і свобод громадян; 

- виконання державних і регіональних програм 

соціально-культурного і економічного розвитку, програм 

охорони здоров’я; 

- підготовка і виконання бюджетів і звіт по ним; 

- взаємодія з органами місцевого самоврядування. 

Необхідно знати, що законодавством закріплені 

повноваження місцевих державних адміністрацій в наступних 

сферах: 

- соціально-економічному розвитку; 

- бюджету і фінансів; 

- управлінню власністю; 

- використання і охорона земель, природних ресурсів і 

навколишнього середовища; 

- у сфері соціального забезпечення і соціального захисту 

населення; 

- у сфері зайнятості, праці і заробітної плати; 

- у сфері законності; 

- у сфері науки, освіти, охорони здоров’я, спорту і т.д. 

Для реалізації цих повноважень створені спеціальні 

органи управління. В рамках цих повноважень і приймається 

управлінські рішення по питанням соціально-економічного 

розвитку підвідомчих територій. 
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Що стосується правового забезпечення при прийнятті 

управлінських рішень органами місцевого самоврядування, то 

вони діють в рамці Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” на наступних принципах: 

- народовладдя; 

- законності; 

- гласності; 

- колегіальності; 

- об’єднання місцевих і державних інтересів; 

- виборності; 

- державній підтримці і гарантії; 

- судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Повноваження сільських, селищних і міських рад і їх 

виконавчих органів, закріплені законодавством, дуже великі. 

Вони стосуються практично всіх сфер економічного, 

соціального і культурного життя відповідних територіальних 

громад. 

В рамках цих повноважень і приймають управлінські 

рішення всі вищевказані органи державного управління. 

 

Тема 7. Правове забезпечення управлінських рішень в 

практиці управлінської діяльності керівників підприємств. 

 

Законодавче забезпечення діяльності підприємств в 

Україні. Права підприємства у виробничо-господарській 

діяльності. Правові відносини підприємства і держави, а також з 

місцевими органами державного управління. Правове 

регулювання взаємовідносин адміністрації підприємства і 

трудового колективу. Відповідальність підприємства. 

 

Методичні вказівки: 

Вивчення даної теми повинне здійснюватися в рамках дії 

Закону України “Про підприємство в Україні”. Перш за все 

необхідно з’ясувати, що відповідно до цього Закону 

підприємство - основна організаційна ланка народного 

господарства, України. Підприємство - самостійний 
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господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної 

особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і 

комерційну діяльність з метою одержання відповідного 

прибутку. Підприємство самостійно планує свою роботу, 

встановлює ціни на свою продукцію, самостійно її реалізує. 

Підприємство самостійно розпоряджається одержаним в 

результаті господарської діяльності прибутком. Органи 

державного управління не повинні втручатися в господарську 

діяльність підприємства, зокрема випадків, встановлених 

Законом. 

Необхідно також знати, що підприємство при підготовці 

планів свого економічного і соціального розвитку зобов’язано 

погоджувати з відповідною радою народних депутатів заходи, 

які можуть викликати економічні, соціальні, демографічні і інші 

наслідки, які зачіпають інтереси населення і несе матеріальну 

відповідальність перед своєю радою за негативний наслідок 

своєї діяльності. 

Все взаємовідношення з будь-якими органами і 

організаціями підприємство будує на договірній основі. 

В рамках цих положень і повинно забезпечувати 

правомірність щодо прийнятих керівництвом підприємства 

управлінських рішень. 

 

Тема 8. Попередження порушень чинного законодавства 

державними службовцями при прийнятті управлінських рішень. 

 

Державна служба і державні службовці. Правовий статус 

державних службовців державних органів та їх апарату. 

Відповідальність державних службовців за порушення 

законодавства при прийняті управлінських рішень. 

 

Методичні вказівки: 

При вивченні даної теми необхідно спиратися на Закон 

України “Про державну службу”. У Законі чітко визначені 

права, обов’язки, відповідальність держслужбовців, а також 

обмеження, пов’язані з проходженням державної служби. 



 

19 

Держслужбовець повинен діяти в межах своїх повноважень. 

Він не має право: 

- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо 

чи через посередників, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством, або бути повіреним третіх осіб у справах 

державного органу, де він працює, а також виконувати роботу 

на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої 

діяльності, а також медичної практики); 

- сприяти, використовуючи своє службове становище, 

фізичним і юридичним особам у здійсненні ними 

підприємницької діяльності з метою одержання за це 

винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг; 

- самостійно або через представника входити до складу 

керівних органів підприємств, господарських товариств тощо, 

організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють 

підприємницьку діяльність; 

- приймати подарунки чи послуги від фізичних або 

юридичних осіб у зв’язку із своєю службовою діяльністю. 



 

20 

Розділ 5. 

1.5. Приблизна тематика контрольних питань і тем 

для самостійного вивчення. 

 

1. Наукові основи правового регулювання 

управлінських рішень. 

2. Предмет, структура, метод і методологія курсу. 

3. Нормативно-правові основи державного управління. 

4. Конституційні принципи державного управління. 

5. Законодавче обґрунтування способів реалізації 

управлінських рішень. 

6. Основні джерела і нормативно-правові акти 

адміністративного управління. 

7. Основні Закони, що регулюють державне управління 

в Україні. 

8. Сутність управлінського рішення. 

9. Вимоги до технології менеджменту 

10. Фактори, котрі визначають якість управлінських 

рішень. 

11. Особливості прийняття групових (колективних) 

управлінських рішень. 

12. Індивідуальні управлінські рішення. 

13. Взаємозв’язок якості і законності прийняття 

управлінських рішень з стилем і методами діяльності керівника. 

14. Етапи процесу прийняття управлінських рішень. 

15. Система методів прийняття управлінських рішень. 

16. Метод Дельфі. 

17. Сутність метода, заснованого на інтуїції керівника. 

18. Метод, заснований на понятті “здорового глузду”. 

19. Метод, заснований на науково-технічному підході. 

20. Експертний метод обтрушування управлінських 

рішень. 
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21. Метод контролю за реалізацію рішень. 

22. Вибір найбільш оптимального методу прийняття 

управлінських рішень. 

23. Законодавче забезпечення діяльності підприємств в 

Україні. 

24. Методи вибору критерій ефективності управлінських 

рішень. 

25. Основні завдання і повноваження Мінпромполітики 

України. 

26. Функції Міністерств. 

27. Основні права Міністерства. 

28. Відповідальність Міністерства. 

29. Форми і методи правового забезпечення законності 

при прийнятті апаратом Міністерства управлінських рішень. 

30. Права підприємства у виробничо-господарській 

діяльності. 

31. Правові відносини підприємства і держави, а також з 

місцевими органами державного управління. 

32. Правове регулювання взаємовідносин адміністрації 

підприємства і трудового колективу. 

33. Відповідальність підприємства. 

34. Державна служба і державні службовці. 

35. Правовий статус державних службовців державних 

органів та їх апарату. 

36. Відповідальність державних службовців за 

порушення законодавства при прийняті управлінських рішень. 
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Розділ 6. 

1.6. Тести для контролю і перевірки знань 

 

6.1. Управлінське рішення - це: 

 

а) вибір виду діяльності, зв’язаної з виробленням 

адекватної реакції організації на дію будь-якого чинника 

зовнішнього середовища; 

б) концентрований вираз процесу управління на його 

кінцеві стадії, своєрідна формула управлінської дії на керований 

об’єкт; 

в) організаційно-практична діяльність менеджера 

нижчестоящого рівня по виконанню рішення (розпорядження) 

менеджера вищестоящого рівня; 

г) діяльність керівника, пов’язана із знаходженням 

варіантів дій, викликаних ініціативними пропозиціями 

виконавців по вирішенню певних ситуацій. 

 

6.2. Основний чинник дії на природу процесу ухвалення 

рішення: 

 

а) дія навколишнього середовища; 

б) виробничо-господарська діяльність; 

в) розпорядження вищестоящих рівнів; 

г) ініціатива підлеглих. 

 

6.3. Що необхідне працівникам підприємства для 

ухвалення раціональних (оптимальних) рішень? 

 

а) Відповідальність (необхідність звітувати за результати 

діяльності перед вищестоящим начальством і виправдовуватися 

за показники, що відстають від передбачених); 

б) Повноваження (влада, що надається організацією і що 

визнається працівниками); 

в) Обов’язки (необхідність виконувати покладені функції 

і реалізувати цілі і завдання, пов’язані з посадовим положенням 
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в підприємстві); 

г) Делегування (наділ владними повноваженнями, 

обов’язками і відповідальністю нижчестоящих працівників). 

 

6.4. Основним елементом управлінського рішення є: 

 

а) усвідомлення мети, проблем, пов’язаних з виконання 

рішення, збір і обробка інформації, пошук виконавців і 

документальне оформлення рішень; 

б) порівняння і оцінка варіантів рішення, вибір кращого 

варіанту, утвердження і документальне оформлення рішення; 

в) осмислення проаналізованої інформації, розробка 

можливих варіантів рішення, апробація окремих варіантів, вибір 

оптимального виконавця; 

г) визначення стратегії рішення, з’ясування виниклої 

проблеми, розробка варіантів її рішення і вибір з них 

оптимального варіанту. 

 

6.5. Процес розробки і ухвалення управлінського рішення в 

основному здійснюється в наступній послідовності. На якому 

етапі ухвалення ріщень керівник використовує евристичні 

методи, засновані на логіці? 

 

а) Діагностика проблеми - формулювання і 

обгрунтування проблеми; 

б) Формулювання обмежень і критеріїв для ухвалення 

рішення; 

в) Формулювання і відбір можливих варіантів рішення; 

г) Вибір кращого варіанту рішення. 

 

6.6. В процесі ухвалення колективних рішень, делегуючи 

повноваження підлеглим, керівник повинен враховувати ступінь, 

в якому: 

 

а) його підлеглі володіють знаннями, здатними 

поліпшити якість ухвалюваних рішень; 
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б) розділяється відповідальність за рішення, впливатиме 

на його виконання підлеглими; 

в) мотивація його підлеглих означає більше, ніж якість 

самого рішення; 

г) він володіє повноваженнями, щоб розділити 

відповідальність за ухвалене рішення. 

 

6.7. З існуючих чотирьох рівнів ухвалення управлінських 

рішень, які за формою ухвалення рішення підрозділяються на 

колегіальні, колективні,та особисті, який з цих рівнів найбільш 

складний і вимагає особливих управлінських навиків? 

 

а) Рутинний - 1 рівень (ключові навики - неухильне 

дотримання процедур, правил і інструкцій, розумна оцінка 

ситуації, контроль); 

б) Селективний - 2 рівень (ключові навики - 

встановлення , мети, планування, аналіз інформації’); 

в) Адаптаційні - 3 рівень (ключові навики - ідентифікація 

проблем, систематизоване вирішення проблем, створення 

робочих груп, аналіз можливого ризику); 

г) Інноваційний - 4 рівень (ключові навики – творче 

управління, стратегічне планування і мислення). 

 

6.8. Процес ухвалення рішень - ключовий момент в 

діяльності керівників, що вимагає певних навиків. Який навик 

являється головним в ухваленні управлінського рішення 

 

а) Технічний (здатність виконувати певну, задану 

роботу); 

б) Адміністративний (збір інформації, аналіз . даних, 

планування, організація і виконання інших видів управлінської 

діяльності); 

в) Комунікативний (здатність правильно розуміти людей 

і ефективно взаємодіяти з ними); 

г) Аналітичний (здатність розуміти співвідношення між 

частинами та єдиним цілим). 
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6.9. При виборі одного з декількох варіантів в процесі 

ухвалення управлінських рішення, метод “платіжна матриця” 

корисний тоді, коли: 

 

а) є розумно обмежене число альтернатив або варіантів 

стратегії для вибору між ними; 

б) те, що може трапитися, з повного визначеністю не 

відомо; 

в) результати ухваленого рішення залежить від того, яка 

саме вибрана альтернатива і які події насправді мають місце; 

г) встановлено, яка стратегія в найбільшій мірі 

сприятиме досягненню мети. 

 

6.10. Запрограмовані управлінські рішення ухвалюються в 

умовах: 

 

а) вірогідність; 

б) визначеності; 

в) невизначеності; 

г) неспівпадання інтересів. 

 

6.11. Інтуїція - ще один чинник, що в значній мірі 

визначає поведінку керівника в процесі ухвалення рішень. Нам не 

до кінця зрозумілі інтуїтивні механізми, але пам’ять і здібність 

до спілкування дозволяють виробити вірні уявлення. Яке з 

нижче перерахованих тверджень вірно? 

 

а) Інтуїція не грає* серйозної ролі в ухваленні рішень і її 

функції абсолютно ясні; 

б) Інтуїція управляє майже всіма поведінковими 

реакціями і абсолютно не з’ясовна; 

в) Інтуїція визначає деякі поведінкові реакції в процесі 

ухвалення рішень керівником; 

г) Функції і інтуїція не вивчені і не ясні - їх роль в 

ухваленні рішень. 
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6.12. Більшість вважає, що майже всі думки і вчинки 

керівників, особливо в процесі ухвалення рішень, керуються 

логікою. Насправді логіка грає незначну роль в управлінських 

рішеннях. Більшість ухвалених рішень засновані не на логіці, а 

на інтуїції, а це означає, що: 

 

а) керівник попередньо все ретельно обдумує в процесі 

ухвалення рішень; 

б) кожен керівник має логічне обґрунтування всіх своїх 

дій, просто підлеглі це не завжди розуміють; 

в) керівник не розмірковує, він просто відчуває, яке 

рішення ухвалене правильно, а яке ні; 

г) керівник слідує виробленій роками звичці. 

 

6.13. Ризик в управлінні - це: 

 

а) різниця між очікуваним ефектом при виборі 

альтернатив в умовах невизначеності і оптимального вибору, 

якби ці умови були строго визначені; 

б) не збиток, що наноситься підприємству реалізацією 

рішення, а можливе відхилення від мети, ради якої 

ухвалювалося рішення; 

в) не збитки, а нереалізований ефект, користь, своєрідна 

плата за відсутність інформації; 

г) вираз рівня визначеності, з якою можна прогнозувати 

результати ухваленого рішення. 

 

6.14. Значна частина управлінських рішень приймається 

в умовах ризику і невизначеності. Для отримання 

достовірнішого результату менеджерові необхідно знижувати 

ступінь ризику наступним способом: 

 

а) забезпеченням отримання організацією релевантної 

інформації, що дозволяє об’єктивно розраховувати ризик; 

б) встановленням правил, заснованих на минулому 

досвіді, що дозволяє спрогнозувати результат ухвалення 
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рішення; 

в) використанням для ухвалення рішень методу 

“виправлення помилок”, коли спочатку ухвалюють первинне 

рішення і спостерігають за його наслідками. Подальші рішення 

ухвалюються на аналогічній основі з урахуванням виявлених 

помилок; 

г) відшукання в минулому досвіді аналогічної або 

близької ситуації. Порівняти її з чинником нової ситуації і, по 

інтуїції, зробити припущення про вірогідність результатів. 

 

6.15. В процесі управління менеджерам доводиться 

приймати різні типи рішень. Щоб справитися з ними, потрібна 

здібність до аналізу і оцінки, уява і нетрадиційне мислення. 

Найбільшу потенційну трудність при цьому представляють 

рішення: 

 

а) адміністративні - що відносяться до встановившейся 

практики рішень і постійно виникаючих в організації питань 

(врегулювання скарг, набір, відбір, введення в посадові 

обов’язки нових співробітників; охорона і здоров’я службовців і 

т.д.) 

б) оперативні - мають мету переконатися, що щоденна 

робота проходить нормально, наскільки це можливо (як 

справитися з поломкою устаткування; як провести 

реорганізацію, щоб вирішити проблему з прогулами службовців; 

як змінити план, який не діє і т.д.); 

в) стратегічні - стосуються довгострокових цілей 

підприємства (введення нової продукції, послуг; серйозне 

вивчення нових географічних районів в цілях розширення 

ринку; придбання нового устаткування і т.д.). 

 

6.16. Чи має право Міністерство здійснювати 

оперативне управління господарської діяльністю підприємства: 

 

а) Так. 

б) Ні. 
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в) Частково. 

г) В окремих випадках. 

 

6.17. Чи має право Міністерство втручатися в 

матеріально-технічне постачання підприємства: 

 

а) Так. 

б) Ні. 

 

6.18. Чи мають право регіональні органи державного 

управління втручатися в господарську діяльність 

підприємства: 

 

а) Так. 

б) Ні. 

в) 3 окремих питань. 

 

6.19. Чи має право підприємство самостійно вибирати 

постачальників матеріальних ресурсів, покупців продукції, 

встановлювати ціну на вироблювану продукція: 

 

а) Так. 

б) Ні. 

 

6.20. Чи мають право місцеві державні адміністрації 

ухвалювати рішення по контролю за розміщенням нових 

підприємств? 

 

а) Так 

б) Ні. 

в) В окремих випадках. 
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6.21. Чи входить в компетенцію місцевих державних 

адміністрацій питання соціально-економічного розвитку 

підвідомчих територій? 

 

а) Так. 

б) Ні. 

 

6.22. Чи мають право державний службовець займатися 

підприємницькою діяльністю? 

 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Частково. 

 

6.23. Чи може державний службовець давати вказівку і 

вимагати інформацію від підприємства і органів влади з 

питань, що не входять в його компетентність? 

 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Частково, в окремих випадках. 

 

6.24. Чи здійснює Міністерство в ринкових умовах, 

господарський кднтроль якості продукції підприємства? 

 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Частково, в окремих випадках. 

6.25. Чи підкоряються органи місцевого самоврядування 

місцевим державним адміністраціям? 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Частково, з окремих питань. 
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Зміст 

1. Мета і завдання дисципліни. 

2. Структура дисципліни. 

3. Теми та їх зміст. 

4. Зміст та методичні вказівки до вивчення тем курсу. 

5. Приблизна тематика контрольних питань та тем для 

самостійного вивчення. 

6. Тести для контролю і перевірки знань. 

7. Список рекомендованої літератури. 
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